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KONU : 201S YILI FiNANSAL RAPOR iLAN TARiHLERi

iLGiLi: SAYIN GENEL MUOUR VE SERMAYE PiYASASI YONETiciLERi
(iHRA~~I !jiRKETLER, ARACI KURUMLAR, BANKALAR, PAYLARI BORSAOA i!jLEM

GORMEYEN YATIRIM ORTAKLIKLARI, BAGIMSIZ OENETiM KURULU!jLARI, PORTFOY
YONETiM !jiRKETLERi, FON KURUCULARI ve TEMSiLCiLERi)

Sermaye Piyasasl Kurulu'nun (Kurul) ilgili tebligleri kapsammda sermaye piyasasl
ara~lan Borsa istanbul A.$.'de (Borsa) i~lem goren ortakl!klar, yatlnm kurulu~lan, paylan
i~lem

Borsa'da

gormeyen yatlnm ortakllklan, portfoy yonetim

~irketleri

ve fonlann (menkul

klymet yatlnm fonlan, emeklilik yatlnm fonlan, yabanci yatlnm fonlan, varllk finansman ve
konut finansman fonlan)

2015 ylll ara donem ve yllilk finansal

Aydmlatma

(KAP)

belirlenmi~tir

tarihlerini

Platformu'na

gonderiminde

son

tarihler

Ek'te

raporlannm
yer

aldlgl

Kamuyu
$ekilde

(Ek). Bu ~er~evede 2015 ylll finansal raporlannm, Ek'teki son gonderim

ge~meyecek ~ekilde

KAP'a gonderilmesi gerekmektedir.

Finansal raporlann KAP'a gonderimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

a~aglda

yer almaktadlr:
1. KAP sisteminde, $irket finansal tablo e~le$tirmeleri Kurulu$umuza bildirilen finansal

tablo tipine (konsolide olan / konsolide olmayan, kapsaml! gelir tablosu

a~lsmdan

I. Alternatif

/ II. Alternatif veya nakit akl~ tablosu a~lsmdan dogrudan yontem / dolayll yontem) gore
e~le~tirildiginden ve bildirimler bu e~le~tirmelere gore sisteme kabul edileceginden, daha once

bildirilen finansal tablo tipinde herhangi bir degi$iklik soz konusu ise, bu konuda KAP'a bir
ozel

durum

a~lklamasl

yapllabilmesini teminen
2.

yapllmasl,

Kurulu~umuza

aynca

KAP

sisteminde

gerekli

tammlamalann

yazll! olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

Baglmslz denetimden ge~irilen finansal tablolann, KAP'ta yaYlnlanmadan

once

baglmslz denet~i tarafmdan da imzalanmasl gerekmekte olup, finansal tablolarm sOresi i~inde
KAP'ta yaymlanmasmda aksakllk ya~anmamasl a~lsmdan baglmslz denetim kurulu$lannca
gerekli tedbirlerin almmasl onem arz etmektedir.
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3. Kurul 'un 'Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi'nin
(Teblig) 11. maddesi

~er<;evesinde

ara donem finansal tablolann baglmslz denetime tabi

oldugu halierde Teblig'de belirtilen gonderim sOrelerine ek sOre

ongorOlmO~tOr.

Bu nedenle,

baglmslz denetim zorunlulugu olmayan donemlerde finansal tablolanm baglmslz denetimden
ge~irecek ~irketlerin,

ozel

yatlnm

a~lklamasl

durum

yapllabilmesini teminen

kurulu~lannm

yaymlamalan,

Kurulu~umuza

veya yatlnm ortakliklannm KAP'ta bu konuda bir
aynca

KAP

sisteminde

gerekli

yazlll olarak bilgi vermeleri gerekmektedir.

4. Finansal raporlann KAP sisteminde son yaymlanma tarihlerine
hazlrlanml~

tanlmlamalann

ili~kin ~irket

bazmda

listeler her bir hesap donemi sonunda, www.kap.gov.tr adresinde, ana sayfada

yer alan "Finansal Raporlann ilan Tarihleri" alanmda yaymlanmaktadlr.
5. Teblig geregince sermaye piyasasl ara~lan Borsa'da i~lem goren ortakllklar ve Borsa
Yatlnm Fonlan'nm finansal raporlannm bildiriminin ilgili gOnOn son seans

kapanl~1

sonrasmda

yapllmasl gerekmektedir. Buna gore, soz konusu finansal raporlar son gonderim tarihinden
onceki bir gOnde kamuya
ertesi gOnOn
kapam~

a~lll~

a~lklanmak

kapam~

saatinden itibaren

seansmdan 1 saat oncesine kadar, son gonderim tarihinde ise son seans

saatinden itibaren en

Konuya

istenmesi halinde, son seans

ili~kin

ge~

her tOrlO soru

24:00'e kadar KAP'a gonderilmelidir.
i~in

kap_destek@mkk.com.tr adresine

ba~vurulabilir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederiz.
Saygllanmlzla,

Genel MOdOr
Yonetim Kurulu Oyesi
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