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7.3. Açıklamanın Güncellenmesi
Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen
gelişmeler ve değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya
duyurulur. Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan
ve henüz sonuçlanmamış bir hususta herhangi bir gelişme olmaz ise, bu
durum konuya ilişkin son özel durum açıklama tarihinden itibaren
altmışar günlük sürelerle, gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.
Altmış günlük süreye ilişkin güncelleme yükümlülüğü, Tebliğin
yürürlük tarihinden itibaren yapılan özel durum açıklamaları için
uygulanır.
Açıklamaların güncellenmesi KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak
yapılır. Formda yer alan tüm alanların eksiksiz doldurulması şarttır.
Güncellemeler; açıklamanın güncelleme olduğunu belirtir bir başlığı, ilk
açıklamanın tarihini, açıklamanın kapsamı hakkında hatırlatıcı ve özet
bilgileri, değişen konularla ilgili bilgileri, içsel bilginin meydana geldiği
tarihi ve bu bilginin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileme nedenleri hakkında bir
açıklamayı içermelidir.
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1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN
ESASLAR
Sürekli bilgilerin açıklanması Tebliğ ekinde yer alan form kullanılarak
yapılmalı, formda yer alan tüm alanlar eksiksiz doldurulmalıdır.
Açıklamanın, Tebliğin hangi maddesi kapsamında yapıldığı
belirtilmelidir.
Sürekli bilgilerin açıklanması yükümlülüğünü doğuran esaslar, sahiplik
oranları ve bu oranların nasıl hesaplanması gerektiği Tebliğde ayrıntılı
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olarak belirtilmiştir. Ancak, açıklamaların kapsamının belirlenmesinde
Tebliğin 24 üncü maddesinde belirtilen hususlar ile bu Rehberin “İçsel
Bilgilerin Bildirim Şekli” başlıklı II/7 nolu bölümünde ayrıntılı olarak
yer verilen hususlar dikkate alınmalıdır.
Sürekli bilgilerin açıklanması yükümlülüğü işlemi yapanlar tarafından
yerine getirilir. Sermaye piyasası aracı veya bunlara ilişkin hakların el
değiştirmesine yol açan işlemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bu
işlemlerin Tebliğde belirtilen özelliklere uyup uymadıklarını
değerlendirmeleri ve buna göre gerekiyorsa özel durum açıklaması
yapmaları gereklidir.
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Sürekli bilgilerin açıklanması yükümlülüğü işlemi yapanlar tarafından
yerine getirilir. Bir yatırımcının hem kendi adına hem de portföy yönetim
şirketince yönettiği bir hesap varsa açıklama yapılırken hangi hesabın
kullanıldığı bildirilmelidir. Sermaye piyasası aracı veya bunlara ilişkin
hakların el değiştirmesine yol açan işlemlerde bulunan gerçek ve tüzel
kişilerin bu işlemlerin Tebliğde belirtilen özelliklere uyup uymadıklarını
değerlendirmeleri ve buna göre gerekiyorsa özel durum açıklaması
Tebliğin 12 nci maddesinde belirlenen oranlar, netleştirilmeden yapmaları gereklidir.
hesaplanır. Örneğin; sürekli bilgileri açıklamaya yükümlü bir kişi
Tebliğin 12 nci maddesinde belirlenen oranlar, işlem günü (T) sonu
tarafından payları Borsada işlem gören bir ihraççının paylarının %5
itibariyle netleştirilerek hesaplanır. Örneğin; sürekli bilgileri
inden fazlasının alınması ve aynı gün içerisinde söz konusu payların
açıklamaya yükümlü bir kişi tarafından aynı gün içerisinde
satılması sonucunda gün sonunda %5 lik oranın altına düşülmesi
gerçekleştirilen tüm alım ve satım işlemlerinin netleştirilmesi
durumunda da bu durum belirtilmek suretiyle açıklama yapılır. Tebliğin
sonrasında, işlem günü sonu itibariyle payları Borsada işlem gören
16 ncı maddesinde düzenlenen “Genel Bilgiler”, KAP’ta yer alan
bir ihraççının paylarının %5 inden fazlasının alınması söz konusu ise
“Şirket Genel Bilgi Formu”nda yer alan bilgilerdir.
bu durum açıklanacaktır. Yine örneğin; ilgili kişi tarafından
ihraççının paylarının %5 inden fazlasının alınması ve aynı gün
içerisinde söz konusu payların satılması sonucunda gün sonunda %5
lik oranın altına düşülmesi durumunda ise özel durum açıklaması
yapılması yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Tebliğin 16 ncı maddesinde düzenlenen “Genel Bilgiler”, KAP’ta yer alan
“Şirket Genel Bilgi Formu”nda yer alan bilgilerdir.

