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Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Kamuyu Aydınlatma Prosedürü 

 

I. Amaç ve Kapsam 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin (“Tebliğ”) 24’üncü 

maddesine dayanılarak düzenlenen bu Prosedür, Sermaye Piyasası Kurulu Kamuyu Aydınlatma 

düzenlemeleri çerçevesinde, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (“Şirket”, 

“GEN”) kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesini amaçlar.  

Prosedür Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm 

kamuyu aydınlatma faaliyetlerini kapsar. 

II. Yetki ve Sorumluluk 

Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Prosedürü (“Prosedür”), Yönetim Kurulu’nun yetkisi 

altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman, ilgili düzenlemeler gereği işbu 

Prosedür’de değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. İşbu Prosedür ve Prosedür’de yapılacak 

değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben uygulanır. 

Bu prosedürü gözetmek ve izlemekten Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. 

III. Uygulama Esasları 

Şirket tarafından içsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce açıklanan hususlarda herhangi 

bir değişiklik ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde, Kurul’un kamuyu aydınlatma 

düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur. 

Ön araştırma, ön görüşme ve/veya bağlayıcı ve henüz belirgin nitelikte olmayan durumlarda; 

mevcut hali ile bu bilgilerin kamuya açıklanmasının yanıltıcı olabileceği sebebiyle piyasa 

katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına sebebiyet vermemek adına, 

gizliliğinin sağlanması için içsel bilginin oluşum sürecinde, Şirket tarafından gizlilik 

sözleşmeleri akdedilmesi, içsel bilgilere erişimi olanlar listesi oluşturulması, mevzuat ile ilgili 

bilgilendirme yapılması ve benzeri yollarla gizlilik için gerekli tedbirlere uyulması yolları 

titizlikle izlenir. 

İçsel bilginin somut olup olmadığı, bilginin oluşma sürecinde ve sürecin her aşamasında ayrı 

ayrı değerlendirilir. 

IV. Süreç Yönetimi 

a) Kamuyu Aydınlatma İhtiyacının Belirlenmesi 

Sürekli bilgilerin açıklanması yükümlülüğünü doğuran esaslar Tebliğ’de detaylı olarak 

belirtilmiş olup, Şirket tarafından yapılması zorunlu sürekli bilgi bildirimlerinin takibinden 

gerekli bilgi akışının kendilerine bildirilmiş olması koşuluyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

yükümlüdür. 

Sürekli bilgiler dışındaki olası bir durumun sermaye piyasası aracının değeri, fiyatı ve 

yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olup olmayacağı, işletmenin büyüklüğüne ve 
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yapısına, ilgili sektöre, rekabet koşullarına, piyasa beklentilerine ve ilgili diğer faktörlere 

bağlıdır ve tebliğ kapsamında bu bilgileri açıklamakla GEN yükümlüdür. 

Bilginin içsel bilgi niteliğinde olup olmadığının değerlendirilebilmesi için bu bilgi gizliliği 

korunarak derhal GEN’in Muhasebe ve Finans’tan sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne 

(“Başkan Vekili”) iletilir. Bu bilgi GEN Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile birlikte Başkan 

Vekili’nce değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken sermaye piyasasının aracının değeri, 

fiyatı ve yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olup olmadığı esas alınır. 

İçsel bilginin açıklanmasının, GEN’in meşru çıkarlarını olumsuz etkilemesinin söz konusu 

olması muhtemel durumlarda, Özel Durumlar Tebliği ve Rehberi’nde belirtilen koşullar 

sağlanmak suretiyle Şirketin açıklamayı erteleme hakkı bulunmaktadır. GEN, erteleme 

kapsamındaki içsel bilginin gizli tutulması için gerekli tüm tedbirleri alır. İçsel bilgilerin 

kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, GEN söz konusu içsel 

bilgileri ilgili tebliğlerde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak 

açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Açıklamanın ertelendiği 

süreçte, bilgiyi gizli tutmakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle 

ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanırsa, ertelenen 

bilginin gizliliği ortadan kalkar. Bu durumda, GEN bilginin gizliliğinin korunamaması 

nedeniyle ivedilikle kamuya açıklama yapar. 

b) Kamuyu Aydınlatma Dokümanının Hazırlanması 

İçsel bilgilere ilişkin açıklamalar/bildirimler, KAP’ta yer alan ilgili formların tüm alanları 

eksiksiz doldurulmak suretiyle hazırlanır. İlgili formda yer alan, ancak henüz kesinleşmemiş 

unsurlara ilişkin alanlar “Henüz kesinleşmemiştir.” şeklinde doldurulur ve kesinleştiğinde aynı 

form kullanılmak suretiyle tekrar KAP üzerinden bildirim yapılır. 

İçsel bilgilerin kamuya duyurulmasında açıklamanın doğru bir şekilde değerlendirilmesini 

sağlayacak gerekli tüm detaylara açıklamada yer verilir. Henüz kesinleşmemiş bir olay veya 

koşullar nedeniyle belirsiz olan özel durumlarda bu belirsizlik ve belirsizliğin çözüme 

kavuşacağı tahmini tarih ve çözüme kavuşması için gereken koşullar belirtilir. 

Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında herhangi bir gelişmeler ve değişiklikler 

olması durumunda yapılan açıklama güncellenerek kamuoyuna duyurulur. 

 

c) Kamuyu Aydınlatma Dokümanının Yayımlanması 

İçsel bilginin niteliğine göre içerik sağlayıcı birim tarafından mutabık kalınarak hazırlanan 

kamuyu aydınlatma dokümanı Muhasebe ve Finans’tan sorumlu Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili onayı alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanları tarafından KAP’ta onaylanır. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, kamuyu aydınlatma açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu 

formatlarını kullanmak suretiyle tebliğde aksi belirtilmedikçe derhal yapar. 

Yanlış bir bilgi yayımlandığında, ivedilikle yeni bir açıklama ile bu durum düzeltilmelidir. 

Düzeltmeler KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak, açıklamanın düzeltme açıklaması 

olduğunu belirten bir başlık ve ilgili formda sorulan soruların yanıtlanması ile yinelenir. 
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Tüm kamuyu aydınlatma açıklamalarının dili Türkçe’dir. Bununla birlikte, SPK mevzuat ve 

Kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde açıklamaların Türkçe’nin yanı 

sıra eş anlı olarak İngilizce olarak da yayımlanması gerektiği durumlarda her iki dilde de 

açıklama yapılır. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, özel durum açıklamalarını en geç kamuya açıklama yapıldıktan 

sonraki iş günü içinde KAP’ta belirtilen internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında ilan eder 

ve söz konusu açıklamaları tebliğde belirtilen süre boyunca internet sitesinde bulundurmak ile 

yükümlüdür. Bu yükümlülük, ortaklığın internet sitesinde KAP’ta yer alan açıklamalara 

bağlantı verilmek suretiyle de yerine getirilebilir. 

Bu prosedür 04/03/2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 

yürürlüğe girer.  

 


