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NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.  
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 
Amaç 
 
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket) Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, Şirketin ticari sır 
niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi ve açıklamalarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri 
çerçevesinde, bilgi ve açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı 
olacak şekilde, zamanında, doğru, anlaşılabilir, adil, eksiksiz ve düşük maliyetle kolay ulaşılabilir 
bir şekilde paylaşmak ve bu sayede etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. 
 
Yetki ve Sorumluluk 
 
Netaş Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak uygulamaya konulmuş ve 
Şirketin internet sayfasında (www.netas.com.tr ) Kurumsal Yönetim başlığı altında kamuoyunun 
bilgisine sunulmuştur. 
 
Bilgilendirme Politikası’nın izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu 
gözetiminde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumludur. 
 
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 
 
•  Özel Durum Açıklamaları 
 
Netaş Bilgilendirme Politikası kapsamında, sermaye piyasası araçlarının değerini ve tasarruf 
sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek özel durumlar ortaya çıktığı anda sermaye piyasası 
mevzuatı çerçevesinde zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilerek 
derhal kamuya açıklama yapılır. Kamuya yapılan açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu 
(KAP) sisteminde ve Şirketin internet sitesinde pay sahipleri ve yatırımcıların bilgisine sunulur. 
Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler 
takip edilerek açıklama güncellenir ve kamuya duyurulur. 
 
Şirket hakkında basın-yayın organları ve kamuoyunda çıkan ve Şirketi temsile yetkili kişiler 
kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde, yatırımcıların yatırım kararları ve sermaye 
piyasası araçları üzerindeki etkisi değerlendirilerek gerekli görüldüğü̈ takdirde kamuya 
açıklamada bulunulur.  
 
Şirketin İMKB’de işlem gören sermaye piyasası araçlarının fiyatlarında ve işlem miktarlarında 
olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan olağandışı dalgalanmalar olduğunda, ilgili borsanın 
talebi üzerine, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumunun olup olmadığı ve varsa özel 
durum derhal kamuya açıklanır. 
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Özel durum açıklamaları Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin koordinasyonunda, birimin 
yetkilendirdiği kişiler tarafında yapılır. 
 
• Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu 
 
Mali tablolar, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, genel kurul toplantı ilanları gibi 
bilgilerin kamuya açıklamasında yasal düzenlemelerde öngörülen araçlara ek olarak, şirkete ait 
internet sitesi de aktif olarak kullanılır. İnternet sitesi üzerinden yapılan duyurular dışında 
yatırımcı ve analist toplantıları ile kamu aydınlatılır. 
 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tablolar 
ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim 
Komitesinden uygunluk görüşü̈ alınarak Yönetim Kurulunca onaylanır ve zorunlu dönemlerde 
bağımsız denetimden geçirilerek. Sermaye Piyasası mevzuatı ve İMKB düzenlemeleri 
çerçevesinde İMKB’ye iletilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yayınlanır. 
Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayından 
geçirilir ve mevzuatta belirlenen süreler gözetilerek Genel Kurul Toplantısı’ndan önce, finansal 
tablolarla birlikte pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur. Faaliyet raporlarının basılı halleri 
Şirket merkezinde pay sahipleri ve yatırımcılar için hazır bulundurulur. 
 
• Günlük Gazeteler ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi Kanalıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular 
 
Şirketin Genel Kurul Toplantıları’na ilişkin; toplantı daveti, vekâletname örnekleri, gündem, kâr 
dağıtım teklifi ve Genel Kurul Kararları ile tescil ve ilana tabii hususlar ve ana sözleşme 
değişiklikleri gibi duyuruları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine ve 
ana sözleşme hükümlerine uygun olarak, günlük gazeteler ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi yoluyla 
yapılır. Ayrıca Şirketin internet sitesinde yayınlanır. 
 
 
• Şirketin İnternet Sayfası 
 
Şirketin kurumsal internet sayfası (www.netas.com.tr ), kamunun bilgilendirilmesinde etkin bir 
araç olarak kullanılır, güncel ve geçmiş bilgilere kolay ve düşük maliyetli ulaşımın sağlanmasına 
yönelik olarak devamlı güncellenir. Şirketin internet sayfasının, sade, anlaşılabilir, geniş içerikli 
olmasına önem verilir. 
 
• Medya Araçları ve Veri Dağıtım Kanalları 
 
Şirket tarafından gerekli görülen durumlarda basın açıklamaları, henüz kamuya açıklanmamış 
içsel bilgilerin korunmasına hassasiyet gösterilerek, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 
ya da söz konusu makamların yetkilendireceği kişiler tarafından yapılabilir. 
Basın bültenleri ayrıca Reuters, Bloomberg gibi haber ajansları kanalıyla da dağıtılabilir. Basın 
bültenleri, Şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanır. 
Şirketin beklentileri ve hedefleri, gerekli görüldüğü takdirde kamuya duyurulabilir. İleriye yönelik 
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yapılan tahmin ve bildirimler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır, beklenmedik gelişmeler 
yaşandığında ya da öngörülemeyen riskler ortaya çıktığında revize edilebilir. 
 
• Elektronik Posta, Telefon, Faks Gibi İletişim Araçları 
 
Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarla elektronik posta, telefon, faks vb. araçlarla ya da yüz yüze 
gerçekleştirilecek görüşmelerde yöneltilen sorular Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından gizli 
ve ticari sır niteliğindeki bilgiler olmaması konusuna özen gösterilerek cevaplandırılır. 
 
• Bilgilendirme Toplantıları, Pay Sahiplerine Bilgi Aktarımlarının Sağlandığı Sunumlar 
 
Pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflarla uygun ve gerekli görülen zamanlarda toplantı ve 
konferanslar düzenlenerek bilgilendirme sağlanır. Bu toplantılar ile ilgili bilgi internet sayfasında 
da yayınlanarak bilgi akışının sağlanmasına gerekli özen gösterilir. 
İdari Sorumluluğu Olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilginin Korunması 
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçileri, Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Üyeleri ve 
görevlerinin gereği olarak doğrudan ya da dolaylı Şirketin içsel bilgisine düzenli bir şekilde 
ulaşabilen, verdikleri kararlar neticesinde Şirketin faaliyetlerini ve gelecekteki gelişimini 
etkileyebilecek yetkideki kişiler, içsel bilgilere erişimi olanlar listesini oluşturur. Oluşturulan bu 
liste muntazaman güncellenerek Şirketin internet sayfasında yayınlanır. 
 
Netaş çalışanları tarafından henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişilerle 
paylaşılamaz. Şirket çalışanları “içeriden öğrenenlerin ticareti ve sorumlulukları” konusunda 
bilgilendirilir. 
 
Kamuya Yapılan Açıklamaların Ertelenmesi 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 15. 
Maddesi çerçevesinde, Şirketin meşru çıkarlarını korumak amacıyla, içsel bilginin kamuya 
duyurulması ertelenebilir. Bu durumda Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
uyarınca, içsel bilginin gizliliğinin korunması için her türlü tedbir alınır. 
Netaş Bilgilendirme Politikası’nda yapılan değişiklikler, Şirketin internet sitesi kanalıyla kamuya 
duyurulur. 
 


