
Bilgilendirme Politikası  
I- Amaç ve Kapsam  

Şirket Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim 

İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, 

Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve 

kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler 

ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve 

şeffaf bir iletişim sağlamaktır.  

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve 

diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede 

açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.  

Bilgilendirme Politikası, tüm Şirket çalışanlarını kapsar. 

II- Yetki ve Sorumluluk  

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. 

Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de 

saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişikliklerle oluşan yeni metin, Yönetim 

Kurulu’nun onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirketin internet sitesinde 

kamuya açıklanır.  

İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

sorumludur.  

İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı 

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları veya Satış ve Pazarlama Direktörü’nden oluşan Şirket 

yetkililerinden herhangi biri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin 

açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/1-a: “Geleceğe yönelik 

değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki 

verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır. 

III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları 

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve 

araçları aşağıda belirtilmiştir. 

- KAP’ta ilan edilen finansal tablolar  ve faaliyet raporları 

- KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu 

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

- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları, 

- Yatırımcı toplantıları 

- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer 
dokümanlar 

- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, 

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular, 



IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin 

esaslar 

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler 

çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, 

sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler de 

dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, 

basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu 

duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde 

de ayrıca yer verilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak 

amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu 

etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir. 

V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve 

söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,  

Şirketimiz Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, ulusal düzeyde yayın yapan önemli basın-yayın 

organlarında Şirket ile ilgili olarak  yer alan haber ve söylentileri takip etmektedir. Şirket ile ilgili 

haberler üst yönetime ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne günlük olarak iletilmektedir. İlk kez kamuya 

duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin 

varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket 

iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa 

dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında 

belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.  

İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK’nın kamuyu 

aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP’ta bir açıklama yayınlanmış ise herhangi bir işlem 

yapılmaz.   

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan 

haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü 

iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.tukas.com.tr.) aracılığıyla da kamuya 

duyurulabilir.  

Ertelenen bir bilgiye ilişkin olarak yanlış bir haber söz konusu ise, bilginin sızması söz konusu 

olmadığından bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması 

açısından gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.  

Bu madde kapsamında yapılacak tüm değerlendirmelerde haberin yayınlandığı basın-yayın organının 

tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur. 

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan 

yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin 

Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur. 

VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan 

tedbirler, 

Genel ilke olarak Şirket çalışanları ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar, henüz kamuya açıklanmamış, 

özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar.  Bu 

kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, 



SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum 

açıklaması yapılır.  

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili 

mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili 

yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar 

haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik 

taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.  

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların 

yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla 

erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini 

temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. 

VII- Sessiz Dönem 

Şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili 

yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla, resmi açıklama yapılana kadar finansal sonuçlar ve ilgili diğer 

konuları kamuyla paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir. Tukaş için sessiz 

dönem ilgili dönemin bittiği gün başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının açıklanması ile sona ermektedir. 

VIII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar  

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin yönetim kurulu 

üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı 

olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari 

kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan 

Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Satış ve Pazarlama 

Direktörü olarak belirlenmiştir. 

IX- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar  

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının 

gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler 

sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik 

değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve 

gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler 

arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek 

suretiyle kamuya açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası 

mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın 

toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim 

yollarından yararlanılarak yapılabilir.  

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne 

yöneltilmelidir. 


