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DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

1. Amaç ve Kapsam 

Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.’nin (DESA) bilgilendirme politikasında amaç, tabi olduğu Sermaye 
Piyasası Kurulu (“SPK”), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“IMKB”) düzenlemelerine uyumlu olarak 
geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü 
engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate alınmak koşuluyla,  
hedeflerini ve stratejilerini pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat 
sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir bir 
şekilde ilan ederek aktif ve şeffaf bir iletişim platformu sağlamaktır. 

 
2. Yetki ve Sorumluluk 

Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve denetlenir. Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde 
kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik 
yapma yetkisine sahiptir. Bilgilendirme politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun 
onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır 
 

Şirketin bilgilendirme politikasının gözetilmesi ve izlenmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.  

 

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları 

a- Kamuya Yapılan Açıklamalar 

Şirket tarafından ihraç edilen halka açık menkul kıymetlerinin değerini ve bu menkul kıymetleri elinde 
tutan ya da edinen yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya 
açıklanmamış bilgiler “İçsel Bilgi” olarak nitelendirilmektedir.  
DESA, tabi olduğu SPK düzenlemeleri çerçevesinde, yeterli olgunluğa ve somutluğa erişen özel 
durum açıklaması gerektiren durumlarda en hızlı biçimde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla 
açıklama yapar. Bu açıklamalar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Özel durum açıklaması Kamuyu 
Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar 
Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.  
 
b- Finansal Raporların ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması 
 
DESA, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde ara dönem ve yıllık 
mali tablolarını hazırlar. Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak 
ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler 
şirketin finansal raporlarında açıklanır. Faaliyet raporlarının içeriği SPK Düzenlemeleri ve SPK 
kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Şirketin mali tablolarını da içeren finansal raporlar, 
ara dönem ve yıllık faaliyet raporları ilgili düzenlemeler doğrultusunda kamuya açıklandıktan mevzuat 
uyarınca şirket internet sitesinde ilan edilir.  
 
c- Yazılı ve sözlü bilgi talepleri 
 
Pay sahipleri, analistler ve yatırımcılardan Şirkete iletilen bilgi talepleri, ticari sır mahiyetinde olan ve 
şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate alınmak koşuluyla mevzuat ve 
kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yanıtlanır ve takip edilir. 
Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular aksi gerekmedikçe yazılı olarak cevaplandırılır. 
 
d- Şirket Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi 
 
Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler 
hakkında şirket herhangi bir açıklama yapmaz ancak Bilgilendirme Politikası kapsamında zaman 
zaman yorum yapmayı tercih edebilir. 
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e- İnternet Sitesi 
Şirket internet sitesi (www.desa.com.tr) pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek 
şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir. 
 

3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler 

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kanuni Denetçiler ve Genel Müdür 
Yardımcılarının yanında doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli erişen ve 
şirketin gelecek dönemdeki stratejisini ve hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan 
kişilerdir.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.desa.com.tr/

