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Amaç ve Kapsam: 

 

Armada, bilişim sektörünün önde gelen Şirket’lerinden biri olarak, Sermaye Piyasası 

mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirket 

yönetimine ait tüm faaliyetlerden, eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde 

bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketin geçmiş 

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

hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel 

yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir şekilde paylaşmak, Armada’ya ait finansal bilgileri 

Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil ve zamanında ilan ederek, sürekli etkin 

ve açık bir iletişimle paylaşmaktır. 

 

Yetki ve Sorumluluk : 

 

Şirket bilgilendirme politikası Yönetim Kurulunun yetkisi altında oluşturulmuştur. Armada’da 

kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi 

Yönetim Kurulu’nun sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu 

için Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiştir. 

 

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları : 

 

Armada, bu politika çerçevesinde aşağıdaki yöntem ve araçları kullanmaktadır. 

 

1. Özel durum açıklamaları 

 

2. Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporları ve beyanlar 

 

3. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları  

 

4. Şirket internet sitesi www.armada.com.tr 

 

5. Yatırımcı ve ilgili taraflardan faks, telefon ya da elektronik posta gibi iletişim 

araçlarından Şirketimize ulaşan soru ya da bilgilendirilme taleplerinin yanıtlanması. 

 

 

Genel Kurul Toplantıları  

 

Şirket, Genel Kurul toplantılarına ilişkin duyuruları tabi olduğu düzenlemelere ve Şirket Ana 

Sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirir. Şirket, Genel Kurul toplantılarında ortaklarca 

sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen soruların Genel Kurul esnasında cevaplandırılmış 

olmasını sağlar. Genel Kurul toplantısında cevaplandırılamayan ve ticari sır kapsamına 

girmeyen sorular bu bilgilendirme politikası ve ilgili düzenlemelere uygun olarak 

cevaplandırılır.  

 

http://www.armada.com.tr/


Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Hber ve 

Söylentilerin Takibi ile Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları  

 

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

takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı 

içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerine, fiyatına veya 

yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir 

ve gerekli gördüğü hallerde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde 

kamuya açıklama yapar. Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması 

yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak da Şirket açıklama 

yapmayı değerlendirebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde 

olabileceği gibi Şirketin internet sitesi 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. 

 

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik 

Alınan Tedbirler  

 

Bu politika kapsamında “içsel bilgi” Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların 

yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir. 

Armada, şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya 

açıklanmasını, Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde, yatırımcıların yanıltılmasına yol 

açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu 

durumlarda Şirket, iç düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin 

gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. Armada, yönetici ve çalışanlarını iç 

düzenlemeleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan 

yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin 

bilgilendirir. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili 

mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye 

kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde 

bilgilendirilir.  

 

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar  

 

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. 

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket 

Yöneticileri olarak belirlenmiştir.  

 

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar  

 

Şirketin geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri 

sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir. 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.  


