
 
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 
 
1-AMAÇ 
 

GENTAŞ Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş., tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK), Borsa 
İstanbul A.Ş.(BIST) düzenlemeleri ile kamunun ve pay sahiplerimizin şirketimiz ile ilgili bilgileri, geçmiş 
performansını ve gelecek beklentilerini,  genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, 
yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm 
paydaşlar ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişimin sağlanması, ticari sır 
kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler 
olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, istikrarlı, kolay, etkin ve 
en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasını esas almıştır. 
 
2-YETKİ 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 değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını 
takiben kap.gov.tr ve şirketin internet sitesinde yayımlanır.  

Bu Bilgilendirme Politikasının fonksiyonel koordinasyonunu ve gereklerini yerine getirme 
sorumluluğu, Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü’ne bağlı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nindir. 

 
3-BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI 
Şirketimiz Bilgilendirme Politikası gereğini yerine getirmede kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda 

belirtilmiştir, 
� Periyodik olarak Borsa İstanbul (BIST) ve KAP’a iletilen finansal raporlar, bağımsız denetçi 

raporu ve beyanlar 
� Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları 
� Özel Durum Açıklamaları 
� Şirket internet sitesi (www.gentas.com.tr) 
� Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, 
� Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları 

 
4-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara 
ilişkin esaslar  

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler 
çerçevesinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yazılı ya da sözlü olarak yanıtlanır. Ayrıca 
Kamuya açıklanmış tüm bilgiler kap.gov.tr ve şirket internet sitesinde yer alır. 

 
5-Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve 
söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları, 
Şirket, bilgilendirme, yöntem ve araçları ile ilk kez veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden 

farklı içerikteki her türlü haber veya söylentilerin olması halinde; Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde 
değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar 
çerçevesinde kamuya açıklama yapar.  

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan 
haber ve söylentilere ilişkin olarak da Şirket açıklama yapmayı değerlendirebilir. Gerekli görülen 
açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla da kamuya 
duyurulabilir.  

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/veya 
doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur. 

 
6-İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, II-15.1 Özel Durumlar Tebliği 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 ve Genel 

Müdür Yardımcıları olarak belirlenmiştir. 
 

7-Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan 
tedbirler, 
Şirket, pay sahiplerimizin çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması 

ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlama koşuluyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir. 
Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere 
her türlü tedbiri alır.  
Şirket, yöneticilerini, çalışanlarını ve iletişimde olduğu diğer kişi veya kurumları, içsel bilgilerle ilgili 

olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler konusunda ve bu bilgilerin gerekli bildirimler ile 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta açıklama yapılana kadar yayılması veya kötüye kullanımı 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.  

 
8-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar, 
Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında, içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine 

ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya 
açıklanabilir. 

 
 


