
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

1. AMAÇ 

Şeffaf olma ilkesinden hareketle; yatırımcılarımıza yatırım yapmaları için karar almaları aşamasında, 

Şirket’i iyi tanıyıp analiz etmeleri noktasında yardımcı olmayı ilke edinen bir bilgilendirme politikası 

yürütülmesi amaçlanmıştır. Ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca 

görülmeyen, geçmişteki performansımızı ve gelecek beklentilerimizi yansıtan bilgileri tam, adil, doğru, 

zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşarak potansiyel yatırımcılara, yetkili kurum ve kuruluşlara 

Şirket’i doğru bir şekilde değerlendirmeleri için yardımcı olunmaktadır. 

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 15.1 sayılı “ Özel Durumlar 

Tebliği”nin 17’inci maddesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borsa İstanbul (BIST) mevzuatı ve diğer ilgili 

mevzuatlara uygun bir şelikde hazırlanmıştır. 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 

ve Şirketimiz’in kurumsal internet sitesinde (www.fonetyazilim.com) kamuya açıklanmıştır. 

2. YETKİ & SORUMLULUK 

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesince Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulmasından, 

denetlenmesinden, gerekli görüldüğünde güncellenmesinden Yönetim Kurulumuz sorumludur. Bilginin 

zamanında, doğru ve anlaşılabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve doğru analiz edilebilir bir şekilde 

paylaşılmasını sağlamak amacıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diğer taraflarla iletişim Yatırımcı İlşkileri 

tarafından sağlanmaktadır. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket’in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar 

ile aracı kurumlar nezdinde Şirket tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma 

uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara 

cevap verilmesi konularında Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. adına iletişimde bulunmakla görevlidir. 

3. PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERDE KULLANILAN BİLGİLENDİRME 

YÖNTEMLERİ & ARAÇLARI 

 
 ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin özel durum açıklamaları; açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların 

karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 15.1 sayılı “ Özel 

Durumlar Tebliği”ne uygun olarak ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda yeterli açıklık ve ayrıntıda 

Yatırımcı İlişkileri Bölüm tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından elektonik olarak 

imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na  (KAP) Yatırımcı İlişkileri tarafından iletilir ve kamuya 

açıklanır. Eşanlı olarak da Şirket’in kurumsal intermet sitesinde de duyurulur. Özel durum 

açıklamalarının dili Türkçe’dir.  

 

 

http://www.fonetyazilim.com/


 

 MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin mali tabloları ve dipnotları ve varsa Bağımsız Denetim Raporu Türkiye 

Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS ) uygun olarak 

hazırlanır ve 6. ay ile yılsonunda Bağımsız Denetimden geçtikten sonra Denetim Komitesi’nin de uygun 

görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 

elektronik ortamda gönderilerek kamuya açıklanmakta ve sonrasında kurumsal internet sitemizde, MKK 

e-Şirket Portalı’nda ve yılsonlarında MKK e-Yönet Portalı’nda da yayınlanmaktadır. 

 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORLARI 

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun içeriği uluslararası standartlara; 

SPK düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Türkçe olarak hazırlanmaktadır. 

Yıllık ve üç ayda bir (ara dönem) olmak üzere Şirket’in ilgili birimlerindan alınan bilgiler dâhilinde 

Yatırımcı İlişkileri tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu’nun onayından 

geçirilir ve finansal tablolar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), kurumsal internet 

sitemizde, MKK e-Şirket Portalı’da ve yılsonlarında MKK e-Yönet Portalı’nda da yayınlanmaktadır. 

Yıllık olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da ayrı bir madde olarak ortakların 

bilgisine ve müzakeresine sunulur. Şirketin faaliyetlerini, mali durumunu ve performansını gösteren bu 

rapor Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce ortaklarımızın incelemesine sunulmak üzere hem 

elekronik ortamda hem de basılı bir şekilde hazırlanmaktadır.  

 ŞİRKET İNTERNET SİTESİ 

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır ve burada yer alan 

bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince 

yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlılık arz ederek çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. 

Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır. 

Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş.’nin Kurumsal internet sitesi www.fonetyazilim.com.tr adresinde hizmet 

vermektedir. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri 

içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. SPK’nın “Kurumsal yönetim İlkeleri Tebliği” 2.2’de yer alan 

internet sitesi adı başlığı altındaki bölüm Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri tarafından oluşturulmuş olup, 

mevzuat hükümlerine göre güncellemeler olması gereken zamanda yine Yatırımcı İlişkileri tarafından 

yapılmaktadır. 

 ŞİRKETLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLERİN TAKİP EDİLMESİ  

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak Şirket hakkında piyasada, basın yayın ya da internet ortamında 

çıkan her söylenti ya da kurgulama hakkında bir yorum yapmamaktayız. Şirketimiz adına basın-yayın 

organları veya diğer kitlesel iletişim kanallarında çıkan bir haber için doğrulama gerekip gerekmediğine 

yönelik değerlendirmelerinde Şirketimiz “Özel Durumlar Rehberi”nden hareketle aşağıdaki 2 ilkeyi 

dikkate almaktadır.  

a) Haber içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değil ise, konu hakkında herhangi bir açıklama 

yapılmaz.  

b) Haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği göz önünde bulundurulur. 

Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını 

etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya 

duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı 

halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 15.1 

sayılı “ Özel Durumlar Tebliği” nde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri tarafından 

üst yönetimin de uygun görüşü alınarak hazırlanan özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma 

http://www.fonetyazilim.com.tr/


Platformu’na (KAP) elektronik ortamda gönderilerek kamuya duyurulmakta ve sonrasında Şirketimiz 

kurumsal internet sitesine de konmaktadır. 

Bunların dışında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde SPK ve/veya BİST' ten doğrulama 

talebi geldiğinde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılmaktadır. 

4. KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 

 
 İÇSEL BİLGİYE ERİŞENLERİN LİSTESİ 

Şirketimiz’de “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi”nde bulunan kişiler bu listede yer almalarından 

kaynaklanan sorumluluklarından ötürü, içsel bilgilerin kamuya açıklanmasına dek gizli kalması 

gereğinden dolayı gizlilik kurallarına uymaları konusunda Şirket tarafından bilgilendirilmektedirler. 

Şirketimiz Özel Durum Açıklaması’na konu olabilecek her türlü bilgiyi mümkün olduğunca sınırlı sayıda 

kişinin erişimine açık tutmaya çalışmaktadır. Konumu ya da görevi gereği söz konusu bilgileri öğrenen 

kişiler, bu bilginin kamuya açıklanmasına dek gizli kalması gereği konusunda uyarılmakta ve aykırı 

davranışta bulunmanın yasal sonuçları hakkında bilgilendirilmektedirler. 

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 15.1 sayılı “Özel Durumlar 

Tebliği ”nin 7’nci maddesi uyarınca hazırlanarak, istenildiğinde SPK’ ya ve/veya BİST’ e iletilmek üzere 

yazılı olarak Yatırımcı İlişkileri tarafından muhafaza edilmektedir ve gerekli liste güncellemesi 

yapılmaktadır. Aynı zamanda güncel liste MKK’ya da iletilmiştir. Listede değişiklik olduğunda MKK’daki 

liste de güncellenmektedir. 

 SESSİZ DÖNEM & YASAK DÖNEM UYGULAMASI 

Fonet bilgi Teknolojileri A.Ş. asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları 
önlemek amacıyla Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket’in finansal durumu hakkında 
takvim yılının belirli dönemlerinde görüş bildiremezler. İşte bu döneme "sessiz dönem" adı verilir.  

Sessiz Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri -finansal sonuçların açıklanma tarihlerinin 

kesinleşmesiyle- finansal sonuçlar açıklanmadan en az 4 hafta önce Şirketimiz internet sitesinde 

yayımlanır.  

Şirketimizde şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların 

açıklanmasından 2 hafta öncesinden, finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede Sessiz 

Dönem uygulamasına tabidirler.  

Sessiz Dönem boyunca şirket sözcüleri, analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının 

finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya 

yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere 

katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.  

Sessiz Dönem’e ilave olarak, ayrıca, içsel bilgilere erişimi olanların Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş.  

hisselerini alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" uygulaması yürütülür. 

Yasak Dönem boyunca, Şirketimizde içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alan Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar şirketimiz hisse senetlerini alıp satamazlar. 

Yasak Dönem; 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerin finansal sonuçlarının açıklanmasından 3 hafta önce, yıllık 

finansal sonuçlarının açıklanmasından ise 4 hafta önce başlar ve her dönemde finansal sonuçların 

açıklanmasıyla sona erer. Yasak Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri de -finansal 

sonuçların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle- finansal sonuçlar açıklanmadan en az 4 hafta önce 

Şirketimiz internet sitesinde duyurulur. 

 

 

 



5. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ 

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.; meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya 

açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını 

sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. 

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

konusu içsel bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Seri II-15.1  “Özel Durumlar  Tebliği'”nin 6'ncı 

maddesinde yazılı olan esaslara uygun şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) erteleme 

kararı ve bunun temelindeki sebepler de belirtilerek kamuya açıklanmakta ve sonrasında kurumsal 

internet sitede de yayınlamaktadır.   

Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmaz. 

Şirketimiz, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar verdiğinde, ertelenen bilgiyi, 

ertelemenin Şirketimiz’in yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini 

oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığını 

Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetkilendirilen kişinin yazılı 

onayına bağlar. 

6. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler genel olarak, geleceğe ilişkin plan ve tahminleri içeren veya 

yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren 

bilgilerdir. Şirket’in içinde bulunduğu mevcut ekonomik, mali ve hukuki durumunun dikkate alınması 

suretiyle oluşturulan değerlendirmelerdir. 

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zaruri değil ihtiyaridir. İşte bu noktada 

geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki 

verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir.  

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya 

açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu 

farklılıkların nedenlerine yer verilir. 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK’nın finansal 

tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen Faaliyet Raporları veya KAP’ta açıklanması 

şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. 

7. YÜRÜRLÜK 

İş bu politika Yönetim Kurulu’nun 11/08/2017 tarihli, 14 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kabul tarihi 

itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

İş bu politikada meydana gelecek değişikliklerde aynı şekilde Yönetim Kurulu’nun iznine tabidir. 

 


