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SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. 
 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 

Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) 

düzenlemeleri, Borsa İstanbul (“BİST”) düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim 

İlkeleri esas alınarak, yönetim kurulu tarafından oluşturulmuştur. Uygulamalardaki düzenlemelerdeki 

değişime uyum gösterme ve etkin iletişim amaçlanmıştır. 

 

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim 

Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle 

sorumludur.  

 
I. AMAÇ  
Pay sahipleri, şirkete yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar ve kamu ile Şirket’in geçmiş 

performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki 

hedeflerini ve vizyonunu eşit bir biçimde paylaşmak ve bunlar hakkında; 

adil, zamanında, doğru, kolay erişilebilir , anlaşılabilir  ve  analiz edilebilir bilgi sunmaktır.  

 
II. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI 
 
a. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları, 

b. Periyodik olarak KAP’a iletilen finansal raporlar, 

c. T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul 

çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri vb. ilan ve duyurular,  

d. Yazılı ve görsel basın vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, 

e. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar, 

f.  Kurumsal internet sitesi (www.sonmezpamuklu.com.tr),  

g. Telefon, elektronik posta (“e-posta”), faks ve cep vb. iletişim araçları. 

 
III. BİLGİ VERMEYE YETKİLİ KİŞİLER 
 
Yukarıda, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılan, periyodik ve özel durum açıklamaları dışında 

yazılı veya sözlü bilgi talepleri ile ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler, bilgi talebinin 

düzeyine göre; 

 
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, 

- Genel Müdür, 

- Mali İşler Müdürü, 

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi’dir. 

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, kendisine ulaşan yazılı ve sözlü bilgi taleplerini, kamuya açıklamış 

bilgiler kapsamında ve gerektiğinde, yukarıdaki diğer yetkili kişilerle iş birliği ile cevaplar. 

 

Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.  
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IV. ESASLAR 
 
Şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek, geleceğe yönelik değerlendirmeler, 

yılda en fazla dört defa kamuya açıklanabilir. Açıklama, özel durum açıklaması olarak veya SPK’nın 

finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları içeriğinde, yönetim 

kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına 

bağlanması koşuluyla duyurulur. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün bilgisi 

dahilinde, koordineli olarak organize edilir. 

 

Yazılı, görsel basın açıklamaları ve yapılan görüşmelerde, özel durum açıklaması veya Kurulun 

finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları yoluyla daha önce 

KAP’ta duyurulmuş olan kapsamda bilgi paylaşılabilir. 

 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın 

organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun 

öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven 

duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 


