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 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI  

Amaç 
 
Bilgilendirme politikasında amaç, Şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak; geçmiş 
performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini 
ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle 
eşit bir biçimde paylaşmak, Şirkete ait finansal bilgileri TMS/TFRS ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 
çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi 
gerekse kurumsal iletişim birimleri tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. 
 
Sorumlular 
 
Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından 
Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanır. 
 
Şirketimizde kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu kişiler şunlardır: 

1) Selma Günaydın- Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi 
2) Hayguyi Antikacıoğlu - Genel Koordinatör. 
3) Murat Kasaroğlu – Genel Müdür. 

 
Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi 
talepleri “Yatırımcı İlişkileri Birimi” tarafından yanıtlanır. 
 
Yatırımcılarla İletişimde Kullanılan Araçlar 
 
SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket kamuyu aydınlatma 
ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır: 
İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları 
- İMKB’ye iletilen finansal raporlar 
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları 
- Kurumsal internet sitesi (www.link.com.tr) 
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları 
- Yatırımcı toplantıları 
- SP Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer 
dokümanlar, 
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları  
- T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular 
 
Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları 
 
Şirkette gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli bir şekilde 
yürütülmesi ve yatırımcı sorularının en verimli şekilde yanıtlanması için Yatırımcı İlişkileri Birimi 
oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Biriminin koordinasyonunda 
yürütülmektedir.  
 
Yatırımcı İlişkileri, sunumlar, yatırımcı bültenleri, soru/cevap çizelgeleri, özet bilgiler, internet sitesi, 
faaliyet raporu, telekonferanslar, yatırımcı toplantıları vb araçlarla yatırımcıların en iyi şekilde 
bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata uygun şekilde hazırlanması, yayınlanması ve 
güncellenmesini sağlar. 
 
Yatırımcı İlişkileri Birimi, yıl boyunca kendisine gelen tüm görüşme taleplerini karşılama çabasındadır.  

http://www.link.com.tr/


 
Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ile de pay sahiplerinin ve analistlerin Şirkete dair gelişmeleri 
yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.  
 
Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin öncelikli amacı şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin 
şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirket üst yönetimi ile pay sahipleri 
arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Bir yandan şirketin yatırım mesajları pay sahiplerine 
iletilirken; bir yandan da pay sahiplerinden gelen değerlendirme ve geri bildirimlerin üst yönetime 
iletilmesini sağlamaktadır. Böylece bilgilendirmenin iki taraflı olması sağlanmaktadır. 
 
Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Şirketin 
internet sitesinden ulaşılabilir. 
 
Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür 
 
Şirket, ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini 
yapmaktadır.  
 
Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını 
etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili 
kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup 
olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu 
hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, ilgili Tebliğ uyarınca özel 
durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup 
olmayacağı hususu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir.  
 
İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde 
herhangi bir açıklamada bulunulmaz. Ancak Şirketin ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için 
gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir  
 
Özel Durumların Açıklanması İle İlgili Politikalar 
 
Şirkette özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkili 
ve sorumludur.  
 
Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları, SPK’nın ilgili tebliğleri ve düzenlemelerine 
uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların 
karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı 
ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam, halkla ilişkiler, ortaklık 
faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılamaz. 
 
Özel durum açıklamaları, BİST ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla 
KAP sistemine gönderilir ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ayrı bir başlık altında yayınlanır. 
 
İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi 
 
Şirkette idari sorumluluğu bulunanlar listesinde Şirket yönetim organlarının üyeleri ve kanuni denetçiler 
ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Şirketin 
gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır. Bu 
kişiler hakkında bilgi güncel olarak Şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir. 
 
İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler  
 
İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması 
sürecinde ve özel durumun oluşumundan BİST’de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin 
gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. 
 



Genel ilke olarak, Şirket ve Şirketin nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel 
durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu 
kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, 
Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa 
derhal özel durum açıklaması yapılır.  
 
Şirket, yasal hak ve meşru menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya 
açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını 
sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri 
ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK’nın ilgili düzenlemelerine uygun şekilde ve 
erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklanır. 
 
Şirket, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde ertelenen bilgi, 
ertelemenin ortaklığın yasal haklarını korumasına etkisi, yatırımcıları yanıltma riskini oluşturmadığı ve 
erteleme sürecinde bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler aldığını Yönetim Kurulu 
kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin onayına bağlar. 
 
Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması 
 
Şirketin finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Türkiye Finansal 
Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Türkiye Denetim 
Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. 
 
Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK Düzenlemeleri çerçevesinde Denetim 
Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nin onayına sunulur. Doğruluk beyanı 
imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu 
ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST’e iletilir. Şirketin yasal mevzuat gereği herhangi bir 
otoriteye verilmek üzere hazırladığı diğer mali tablolar, ilgili kurumlarla birlikte eşzamanlı olarak 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulur. Finansal tablolar ve 
dipnotlarına geriye dönük olarak Şirketin internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilir. 
 
Faaliyet Raporu 
 
Faaliyet Raporunun içeriği, SPK Düzenlemeleri ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 
hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim 
Kurulu’nin onayından geçirilir ve en geç Genel Kurul’dan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet 
sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Internet sitesinden Türkçe erişilebilen faaliyet raporunun ayrıca 
basılmış kopyaları Yatırımcı İlişkileri biriminden temin edilebilir. 
 
Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları BİST aracılığıyla kamuya 
duyurulmakta, şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. 
 
Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması  
 
Şirket, kamuya açıkladığı bilgilendirme politikasına uygun olarak, yılda en fazla dört (4) defa geleceğe 
yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Şirketimizin değerlendirmelerini açıkladığı yazılı 
dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçlarının beklentilerden bir 
kısmı veya tamamından önemli ölçüde veya kısmen farklılaşabileceği açık bir şekilde ifade edilir. 
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki 
verilmiş kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. 
 
Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve 
istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı 
olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilebilir nitelikte hazırlanır. 
 
Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanakların 
gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde derhal gerekçeleri ile birlikte revize 
edilen bilgiler tablo ve raporlar kamuya açıklanır. 



 
Kurumsal İnternet Sitesi 
 
Şirket internet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek 
şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği 
Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oluşturulur. Bu bölüm yatırımcıların, pay sahiplerinin ve analistlerin 
şirket değerlemesinde ve şirketin ve hissenin performansını izlemede ihtiyaç duyacakları detaylı ve 
kapsamlı şekilde hazırlanan ve sürekli olarak güncellenen bilgilerin izlenebileceği bir platform niteliği 
taşımaktadır. 
 
Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar 
 
Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü 
ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla 
bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Şirketin 
internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır. 
 


	BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

