
ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

Şirketin tüm pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, 

tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektir. Bu 

politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalar, Şirketin hak ve menfaatlerini de gözetecek 

şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay 

erişilebilir bir şekilde yapılması esastır. 

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirket finansal 

durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında 

derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü 

engelleyerek Şirketin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek 

sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Kamuyu bilgilendirme özel 

durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılabilir. 

Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri 

Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce 

kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir. 

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirtilen tüm konularda Şirket pay sahipleri ve diğer 

menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış 

olan bir bilginin açıklanmamasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirket Yönetim Kurulu söz konusu 

ihtiyacı ele alarak Şirketin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirkete bu 

kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar Yönetim Kurulu’nun onayından sonra kamuya 

açıklanır. 

Şirketin halen www.ralyatirim.com.tr adresinde bulunan internet sitesi Şirketin Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun(SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda 

pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin 

yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır. Şirket tarafından yapılan özel durum 

açıklamaları internet sitesinde güncel olarak tutulur. 

Basın yolu ile iletilen bilgi talepleri Yatırımcılar İlişkiler Bölümü tarafından toplanarak, Şirket 

bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirildikten sonra cevaplandırılır. 

Şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların 

uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim 

kanallarında şirketi temsilen sözcü olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümü Başkanı ve Yönetim 

Kurulunun belirleyeceği diğer yöneticiler görev yapar. 

Şirketin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanarak Genel Kurul Bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketin bilgilendirme 

politikasının yürütülmesi Yatırımcılar İlişkiler Bölümü tarafından gerçekleştirilir. 

http://www.ralyatirim.com.tr/

