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BİLGİLENDİRME  POLİTİKASI 

 

AMAÇ: 

 Şirketin bilgilendirme politikasının amacı, şirketimiz ile ilgili önemli bilgilerin ve 

bunlara bağlı faaliyetlerin zamanında açıklanması , içerden öğrenenlerin ticaretinin riskinin 

azaltılmasıdır. 

YETKİ VE SORUMLULUK: 

 Şirketin bilgilendirme politikası , yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş ve 

onaylanmıştır.Bilgilendirme politikasının izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi yönetim 

kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. 

KAMUYU AYDINLATMA ARAÇLARI: 

 Sermeye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere 

Şirket tarafından kamuyu aydınlatmak üzere kullanılan araçlar aşağıda sıralanmıştır: 

*Özel durum açıklamaları 

*Mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, faaliyet raporu ve diğer 

benzer raporlar 

*SPK ve TTK gereği yapılması gereken açıklamalar, TTSG ve günlük 

gazeteler aracılığı ile yapılan ilanlar  ve duyurular 

*Şirket Web sitesinde yer alan açıklamalar 

*Basın açıklamaları 

*Sermaye Piyasası katılımcılarına telefon veya elektronik posta ile 

gerektiğinde de yüz yüze yapılan bilgilendirmeler 

 Şirket , sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek gelişmeleri , sermaye 

piyasası mevzuatı çerçevesinde  zaman geçirmeksizin kamuoyuna  kamuyu aydınlatma 

araçları aracılığı ile duyurur.Kamuoyuna yapılan açıklamalarla ilgili olarak sonradan oluşan 

durumlar kamuoyuna duyurulur. 



 Şirkete ait çeyrek ve yıllık mali tablolar ve dipnotları Uluslar arası Finansal Raporlama 

Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçmiş ve  geçmemiş mali 

tablolar ve dipnotları , faaliyet raporları Yönetim kurulu’nun  kararına istinaden KAP ve 

Şirket web sitesi aracılığı ile kamuoyuna ilan edilir. 

 Şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak 

ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler 

kamuoyuna açıklanır. 

 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

bir kişi veya grubun şirket sermayesinde veya oy haklarındaki payının düzenleyici otoritenin 

belirlediği oranları aşması ve bu oranların altına inmesi hallerinde , şirket tarafından  

kamuoyuna bilgilendirme yapılır. 

 Şirket  kar dağıtım politikasını ve etik kurallarını kamuoyuna açıklar, internet sitesinde 

yayınlar. 

 Şirketin internet sitesinin adresi www.ulaslar.com.tr dir.İnternet sitesinde , SPK’nun 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğine göre asgari 

olması gereken başlıklar yer almaktadır.İnternet sitesi sürekli güncel tutulur. 

 İdari sorumluluğu olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetimdir. 

 Şirket kendisi ile ilgili piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir 

görüş bildirmez. Buna karşılık , Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde SPK 

ve/veya İMKB’den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli 

ve uygun olduğuna karar verdiğinde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında 

,SPK’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar tebliği hükümlerince 

açıklama yapılır. 

 

http://www.ulaslar.com.tr/

