ELEKTRONİK İMZALI BİLDİRİM ESASLARI
A. Tanımlamalar ve Kısaltmalar
BİY
İMKB
KAP
KŞ

Bildirim İşlemleri Yazılımı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Kamuyu Aydınlatma Projesi
KAP Kapsamındaki Şirketler - İMKB’de işlem gören anonim ortaklıklar, aracı kuruluşlar ve
bağımsız denetim kuruluşları
Özel Durum Açıklaması
KAP kapsamındaki İMKB’de işlem gören anonim ortaklıklar ve aracı kuruluşlar

ÖDA
Şirketler
B. Genel Açıklama
1.

KAP’ın uygulamaya geçirilmesi ile ilgili olarak; söz konusu sisteme elektronik imzalı olarak gönderilecek
bildirimler (mali tablo bildirimleri, özel durum açıklama bildirimleri ve diğer bildirimler) ile programın işleyişinin
ölçülmesi amaçlanmakta olup, bu aşamada iletilen bildirimler (KAP’ın resmi olarak uygulamaya geçirilmesine
kadar) kamu ile paylaşılmayacaktır. KAP’ın resmi olarak uygulamaya konulacağı tarih KAP kapsamındaki
tüm şirketlere ayrıca bildirilecektir.

2.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği göndermekle yükümlü olunan ve proje kapsamında yer alan bildirimler
ilgili mevzuatta belirtilen süreler dahilinde ve yazılı olarak gönderilmeye devam edilecektir. Bu kapsamda,
programın bu deneme kullanımı süreci boyunca, bildirimler öncelikle yazılı olarak gönderilecek, yazılı olarak
gönderilen söz konusu bildirimler, Borsa Günlük Bülteni’nde ilan edildiği günü takip eden iş günü KAP
sistemine iletilecektir. Bildirimlerin KAP sistemine gönderilmesinden önce yazılı olarak gönderilen bildirimlerin
Borsa Günlük Bülteni’nde ve www.imkb.gov.tr adresindeki İMKB web sitesinde yayınlandığının şirketlerce
kontrol edilmesi şarttır.

3.

Programın deneme kullanımı süreci boyunca, sisteme gönderilecek bildirimler, İMKB’ye gönderilen ve İMKB
Günlük Bülteni’nde ilan edilen bildirimler ile eksik ya da fazla herhangi bir farklılık içermeyecek şekilde aynı
kapsamda olacaktır. Bir diğer ifade ile, bu dönemde Borsa’ya ve KAP’a gönderilen bildirimler arasında
farklılık olmaması için, Borsaya gönderilen özel durum açıklamalarının kapsamının KAP’da yer alan
şablonlarla sisteme gönderilecek bilgileri içermesi gerekmektedir. Söz konusu bildirimlerin, bu düzenlemeye
aykırı olarak, Borsa Günlük Bülteni’nde ilan edilmeden önce şirketlerce sisteme gönderilmesinden veya
Borsa Günlük Bülteni’nde ilan edilen bildirimlerin şirketlerce sisteme gönderilmemesinden ya da Borsa
Günlük Bülteni’nde ilan edilen bildirimler ile sisteme gönderilen bildirimler arasında farklılık olmasından
kaynaklanabilecek hukuki sorunlardan doğrudan doğruya ilgili şirketler sorumlu olup, bu kapsamda Kurul’un
ve/veya İMKB’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.

KŞ’ler, KAP için gerekli bilgisayar alt yapısını sağlamak zorundadırlar.

5.

Hazırlanmış olan mali tablo, ÖDA ve diğer şablonların şirketler tarafından BİY aracılığıyla ilgili bilgisayarlara
yüklenmesi/indirilmesi gerekmektedir.

6.

Projenin ilerleyen aşamalarında yeni şablonlar hazırlanabileceği gibi ayrıca mevcut şablonların revizyonu da
söz konusu olabilecektir. Bildirimler sadece yürürlükte olan en son şablonlar ile yapıldığında sistemce kabul
edilecektir. Bu sebeple ilgili şablonların bildirim gönderilmeden önce en son sürüm olduğunun kontrol
edilmesi gerekmektedir.

7.

İnternet

bağlantısında

yaşanacak

aksaklıklar

ve

yavaşlık

bildirimlerin

zamanında

gönderilmesini

etkileyebileceğinden, BİY yazılımının KAP Sistemi ile gerekli iletişiminin sağlanması amacıyla şirketler
internet bağlantısının yeterli kapasitede olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede internet
bağlantısının kiralık hatlar üzerinden ve yüksek bant genişliğinde olması tavsiye edilmektedir.
C. Mali Tablo Bildirim Esasları
C1. Şirketler Açısından

1. BİY aracılığıyla çalışılmakta bulunulan bağımsız denetim kuruluşunun atamasının yapılması,
2. İndirilen mali tablo şablonlarının doldurulması,
3. Hazırlanan mali tablo bildiriminin elektronik imza ile imzalanması,
4. İlgili bağımsız denetim kuruluşuna hazırlanan mali tablo bildiriminin güvenli bir şekilde gönderilmesi,
5. Bağımsız denetim kuruluşundan güvenli bir şekilde mali tablo bildirimin paketine ait elektronik imza ile
imzalanan bağımsız denetim görüşünün alınması, (4. ve 5. Aşama sadece mali tabloların bağımsız
denetimden geçmesi zorunlu olduğu dönemler için yapılacaktır.),
6. Mali tablo bildiriminin kapak sayfasının da imzalanarak tüm bildirimin KAP sistemine gönderilmesi
gerekmektedir.
C2. Bağımsız Denetim Kuruluşları Açısından
1. Bağımsız denetim kuruluşuna ulaşan mali tablolar için bağımsız denetim görüş sayfasının BİY
aracılığıyla hazırlanması,
2. Görüş verilen mali tablo bildirimlerinin ve görüş sayfasının BİY programı ve verilen sertifikalar
kullanılarak elektronik imza ile imzalanması ve güvenli bir şekilde ilgili şirkete geri gönderilmesi
gerekmektedir.
D. Özel Durum Açıklamalarının Bildirim Esasları
1.

Özel durum açıklamasının konusuna karşılık gelen şablonun (alt paketi) doldurulması,

2.

Doldurulan şablonun/şablonların yer aldığı ÖDA paketinin altında yer alan alt paketin/paketlerin, yetkili
kişi/kişiler tarafından elektronik sertifikalar ile imzalanarak KAP sistemine gönderilmesi

gerekmektedir.
E. Diğer Bildirimlerle İlgili Esaslar
1.

“Diğer Bildirimler” başlığı altındaki şablonda yer alan ilgili alanların doldurulması,

2.

Diğer bildirimlerin, gazeteler yoluyla ilan edildiği ve/veya İMKB’ye kamuya açıklanmak üzere gönderildiği
anda, KAP sistemine de gönderilmesi,

3.

Doldurulan bildirimin, yetkili kişi/kişiler tarafından elektronik sertifikalar ile imzalanarak KAP sisteme
gönderilmesi

gerekmektedir.

