
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ilgili yasalar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde, yatırımcıların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak 
bilgilendirmelerini sağlayacak bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Ticari sır 
kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya 
duyurulur. Bilgilendirme politikasında amaç, şirket’in geçmiş performansını, gelecek 
beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve 
vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay 
sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.  
 
 
Yetki ve Sorumluluk:  
 
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından 
oluşturulmuştur. Nuh Çimento Sanayi A.Ş’de kamunun aydınlatılması ve 
bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun 
yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için 
Muhasebe Müdürünün Başkanlığındaki yatırımcı ilişkileri birimi görevlendirilmişlerdir. 
Söz konusu birim Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu 
sorumluluklarını ifa eder.  
 
 
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları:  
 
Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet 
raporları, internet sayfası, sunumlar, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile 
yapılır. Temel Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir;  
 

• İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları ( Elektronik ortamda KAP bildirimleri 
eş zamanlı olarak yapılır), 

• Periyodik olarak İMKB’ye mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, 
beyanlar ve faaliyet raporu ( Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı 
olarak yapılır), 

• T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve 
duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı v.b.), 

• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, 
• Kurumsal Web Sitesi ( www.nuhcimento.com.tr), 

 
Özel Durum Açıklamaları:   
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi 
tarafından hazırlanır, özel durumları açıklama yetkisine haiz yöneticiler tarafından 
imzalanarak İMKB’ye bildirilir. Özel durum açıklamaları İMKB’ye faks yoluyla iletilir. 
Özel durum açıklamaları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.  
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama 
yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde (www.nuhcimento.com.tr) ilan 
eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur. 
 
 
 



Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:  
 
Nuh Çimento Sanayi A.Ş’nin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Finanslama 
Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar 
ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 
Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulur ve yetkililerce sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları 
ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB’ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile 
bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda eşzamanlı olarak KAP bildirimi 
olarak elektronik ortamda da iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak 
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. web-sitesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.  
 
 
Faaliyet Raporu:  
 
Faaliyet Raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim 
İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu’nun onayından 
geçirilmektedir. Faaliyet raporu web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.  
Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Yatırımcı 
İlişkileri Biriminden temin edebilirler. 
 
 
Web-sitesi ve İçeriği:  
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alması gereken bütün bilgiler Nuh Çimento Sanayi 
A.Ş. web-sitesinde derlenmiştir. Web-sitemizde (www.nuhcimento.com.tr) bulunan 
bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir.  
Web-sitemizde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:  
- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler  
- Vizyon ve ana stratejiler  
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi  
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı  
- Şirket ana sözleşmesi  
- Ticaret sicil bilgileri  
- Finansal bilgiler,   
- SPK Özel Durum Açıklamaları  
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar  
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli  
- Vekâletname örneği  
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu  
- Kar dağıtımları, Sermaye artırımları  
- Bilgilendirme politikası  
- Sıkça sorulan sorular bölümü  
- Kurumsal Sosyal Sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler  
- İş güvenliği, çevre, kalite politikamız ve uygulamaları 
- Bağlı ortaklık ve iştirakler 
 


