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BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

1. AMAÇ 

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Naturelgaz” veya “Şirket”) Bilgilendirme Politikası’nın 

amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve 

müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ve Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili 

olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile tam, adil, doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay, 

düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. 

Ancak,  Şirket, duyurulması halinde meşru çıkarlarına zarar verebilecek bilgilerin kamuya 

duyurulmasını mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde erteleyebilir. 

 

2. YETKİ VE KAPSAM 

Naturelgaz’ın, kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslarını belirleyen  Bilgilendirme Politikası Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, ve diğer ilgili mevzuat kapsamında 

hazırlanmıştır.  

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası, yapılacak ilk genel kurul 

toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Yönetim Kurulu, Bilgilendirme 

Politikası’nın onaylanmasından ve kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, 

inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin gözetiminden 

sorumludur.  

Naturelgaz’ın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin süreçler, 

finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün 

sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile 

yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler. 

 

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI 

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Naturelgaz tarafından kamuyu aydınlatma amacıyla, 

kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. 

 Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket 

Genel Bilgi Formu  

 KAP’ta ilan edilen finansal tablolar, bağımsız denetim raporları, beyanlar ile yıllık ve ara 

dönem faaliyet raporları 

 Şirketin internet sitesi (www.naturelgaz.com) 

 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular 

 Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan açıklamalar 

http://www.naturelgaz.com/


 Veri dağıtım kuruluşlarına (Reuters, Foreks, Bloomberg gibi) yapılan açıklamalar 

 Yatırımcılar, analistlerle yüz yüze veya telekonferansla veya videokonferansla yapılan 

bilgilendirme toplantıları  

 Telefon, cep telefonu, elektronik posta, sosyal medya, faks vb. iletişim yöntem ve 

araçları üzerinden yapılan bilgilendirme ve açıklamalar 

Özel Durum Açıklamaları 

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine 

yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak 

olacak şekilde düzenlenir.  

Özel durum açıklamaları, Borsa İstanbul ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde 

yetkili elektronik imzalarla KAP’a gönderilir ve en geç ertesi gün yer alacak şekilde Şirket 

kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve en az beş (5) yıl süreyle internet sitesinde saklanır. 

İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel Durum Açıklamasının 

ertelenmesi mümkündür. 

Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması 

Naturelgaz’ın finansal tabloları ve dipnotları SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye 

Muhasebeve Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık 

finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 

İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’de düzenlenen esas ve usuller doğrultusunda kamuya açıklanır 

ve internet sitesine ilan edilir. Aynı şekilde üç ve dokuz aylık ara dönem finansal tablolar 

bağımsız denetimden geçirilmeden hazırlanarak, anılan Tebliğ’de belirtilen esas ve usullere 

uygun olarak kamuya açıklanır. 

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde 

Denetim Komitesi’nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk 

beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile 

birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak KAP’ta açıklanır. 

KAP’ta açıklanan finansal tablolar ve dipnotlarına Naturelgaz kurumsal internet sitesinin 

Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir. 

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, finansal raporların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik 

olarak finansal verilere ve sektörel bilgilere ilişkin sunumlar hazırlayarak internet sitesinde 

yayınlayabilir. 

Faaliyet Raporu 

Şirket’in ara dönem ve yılsonu faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK Kurumsal 

Yönetim İlkelerine ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak hazırlanır; 

Yönetim Kurulunun onayından geçirilir; KAP ve web sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır. Yıllık 

faaliyet raporu İnternet sitesinden erişilebilir.  

Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla 

kamuya duyurulur ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulur.  



İnternet Sitesi 

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, SPK ve BIST karar ve düzenlemeleri 

paralelinde, kurumsal internet sitesi etkin olarak kullanılır. Kurumsal internet sitesi, menfaat 

sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir.  Naturelgaz’ın, 

www.naturelgaz.com adresinde bulunan kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri için 

ayrı bir bölüm yer almakta olup, bölümün hazırlanması ve güncellenmesinden Yatırımcı 

İlişkileri Bölümü sorumludur. Web sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümü sürekli 

güncellenmekte ve pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer 

menfaat sahiplerinin yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak 

kullanılmaktadır. Sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da kurumsal internet sitesinin Yatırımcı 

İlişkileri bölümünde yer verilir. Ayrıca, elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere 

bir e-posta adresi (investor@naturelgaz.com) de oluşturulmuştur. 

Bilgilendirme Toplantıları Veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum Ve Raporlar 

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket’e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış 

bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi 

gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların 

kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden 

veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı 

olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca bu duyurulara yer verilir. 

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve 

uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu konferans ve 

toplantılarda kullanılan sunumlar da Şirket’in internet sitesinde yayınlanabilir. 

 

4. HABER VEYA SÖYLENTİLERİN DOĞRULANMASI 

Şirket, basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri 

gerektiğinde yurt içinde anlaştığı veri dağıtım kanalları aracılığıyla ve ayrıca kendi bünyesinde 

takip eder. SPK ve/veya BIST’den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, Şirket, prensip olarak 

piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş 

bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya 

sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya 

kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum 

açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar veya 

diğer kamuyu aydınlatma dokümanları ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki 

haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı 

olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa 

tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından bu 

haberlerin Şirket paylarının değeri, fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi, Şirket içi 



düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilir. Gerekli görülen hallerde bunların doğru veya 

yeterli olup olmadığı konusunda derhal kamuya açıklama yapılır. Söz konusu haber veya 

söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye 

ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve Şirket tarafından kamuya açıklama yapılır. 

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü 

doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket isterse açıklama yapabilir. Bu açıklamalar 

basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi 

(www.naturelgaz.com) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.  

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak 

yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve 

doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur. 

 

5. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ 

OLANLAR LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI  

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin 

Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine 

doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve 

ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu 

çerçevede, Naturelgaz Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleri idari sorumluluğu bulunan kişiler 

ve içsel bilgilerine düzenli erişen ve Naturelgaz’ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini 

etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak kabul edilmektedir.  

Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, henüz 

kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeler “içsel bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Şirketin 

çalışanı olsun olmasın içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler “İçsel Bilgilere Erişimi Olan 

Kişiler” olarak kabul edilir ve bu kişiler Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilir. Bu bilgilerde 

değişiklik olduğunda öğrenilmesinden itibaren en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler 

yapılır. 

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, özel durumların, finansal ve operasyonel 

sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına 

uymalarının sağlanması amacıyla listede bulundukları hususunda ve aşağıda 8. bölümde 

açıklanan yasak dönem uygulamaları konularında bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine 

getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, 

danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma 

yükümlülüğü hakkında bilgilendirir. 

 

 

 



6. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN 

SAĞLANMASI 

SPK’nın (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. Maddesi çerçevesinde, Şirket sorumluluğu 

kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya 

açıklanmasını, bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması ve yatırımcıların yanıltılmasına 

yol açmaması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı 

uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü makul tedbiri alır. 

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket söz 

konusu içsel bilgileri SPK’nın (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yazılı olan esaslara uygun 

şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler 

belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda 

açıklama yapılmayabilir. 

Şirket açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol 

etmek için içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu 

bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeleri yapar, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel 

bilgiler ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin 

kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. 

 

7. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri 

içeren veya yatırımcılara Şirket’in gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı 

hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade etmektedir. Geleceğe yönelik değerlendirmeleri 

açıklama mecburi olmayıp Naturelgaz, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görmesi 

halinde geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik 

değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.  

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış olan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik 

ortaya çıkması durumunda, açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin 

açıklama, özel durum açıklaması olarak olabileceği gibi, KAP’ta açıklanması şartıyla, basın-

yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde 

konferans veya toplantılar, yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik sunumlar veya diğer 

iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul 

varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla 

sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli 

ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle 

kamuya açıklama yapılır.  

 

 

 



8. YASAK DÖNEM 

Henüz mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmadan önce içsel veya sürekli bilgilere erişimi 

olanların Şirket’in sermaye piyasası araçlarını alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" 

uygulaması yürütülür. Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde 

yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim 

raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve 

raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket 

paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirket’in 

bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi 

olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.  

Ayrıca içsel veya sürekli bilgilere erişimi olan kişilere eşleri, çocukları ya da aynı evde 

yaşadıkları kişilerin, içsel bilgi veya sürekli bilgilerin kesinleşmesinden mevzuata uygun şekilde 

kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde Şirket sermaye piyasası araçlarıyla ilgili 

işlem yapmalarının SPK’nın VI-104.1 Sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4. maddesi 

uyarınca piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilebileceği konusunda yazılı olarak 

bilgilendirme yapılır. 

 

 

 


