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ANA SAYFA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
• https://www.kap.org.tr/tr/ açıldığında ana sayfada hiçbir kriter seçilmediği zaman
sadece işlem gören şirketlerin o gün göndermiş olduğu son 10 bildirim görüntülenmektedir.
Ekranda yer alan 10/100/250 adet listeleme seçenekleri kullanılarak daha fazla sayıda
bildirim görüntülenebilir.

• Ekranda yer alan el feneri işaretine tıklanması durumunda bildirim hakkında detaylı
bilgiler ekrana gelmektedir

• Ana sayfa açıldıktan sonrasında yeni gelen bildirimler “Yeni Bildirim(ler) Var” butonuna
tıklanarak görüntülenebilir. Sayfa yenilenmelerinde, seçilen kriterlere göre yapılan listeleme
ile bildirim görüntülemek veya word / excel olarak indirmek için kullanıcı tarafından
yapılmış seçimlerin korunması sağlanmıştır.
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• Listelenen bildirimler maksimum 150 adet bildirim içerecek şekilde word veya excel
formatında toplu olarak indirilebilmektedir. Listelenen bildirimlerin içeriklerinin toplu halde
görüntülenmesi ise performans gereklilikleri nedeniyle maksimum 10 adetle sınırlanmıştır.

ANA SAYFADAKİ SORGU ALANLARI
1. Bildirimler
• https://www.kap.org.tr/tr/ açıldığında ana sayfada sadece işlem gören şirketlerin ve
borsa yatırım fonlarının bildirimleri yer almaktadır.
• KAP üyesi diğer kurum ve kuruluşların bildirimleri filtrelenmek isteniliyorsa “bildirim
sorgu” sekmesi açılarak “Şirket Tipi/Fon Tipi” alanından seçim yapılmalıdır.
• Bu alanda birden fazla Şirket Tipi / Fon Tipi seçilebilirken şirket ve fon tiplerinden sadece
BIST Şirketleri ve Borsa Yatırım Fonları aynı anda seçilebilmektedir. Diğer durumlarda
sadece şirket ya da sadece fon seçimi yapılarak sorgu yapılabilir.
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• İlgili alanda “tarih belirleme” seçeneğini kullanarak seçmiş olduğunuz şirket veya fon
grubuna ait bugün, dün, son 7 gün, son 15 gün veya diğer seçerek belirli bir tarih
aralığındaki tüm bildirimleri ya da bildirim tipi sekmesinden seçim yaparak Özel Durum
Açıklaması, Finansal Rapor, Hak Kullanımları, Düzenleyici Kurum Bildirimleri ve Diğer
bildirimleri sorgulayabilirsiniz.

• Aynı sorgulama alanından şirket unvanı girerek belirli bir şirkete ait bugün, dün, son 7
gün, son 15 gün veya diğer seçerek belirli bir tarih aralığındaki tüm bildirimleri de
sorgulayabilirsiniz. Şirket ismi aramak için bu alana en az üç harf girilmesi gereklidir.
• İlgili sorgu sonucunda gelen bildirimlere ait yıl, periyot vb. detay bilgileri görmek için
ekranın sağ tarafında yer alan el feneri işaretine tıklamanız yeterlidir.
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• İlgili alanda yer alan detaylı ara butonunu kullanarak bildirim sorgulamalarının daha fazla
kriterle yapıldığı detaylı sorgulama ekranına geçebilirsiniz. Detaylı sorgulama ekranına aynı
zamanda ana sayfadan da ulaşabilirsiniz.

2.

Finansal Tablolar

• Ana sayfada yer alan “Finansal Tablolar” sekmesinden belirli bir şirketin belirli bir
döneme ait finansal tablosunu sorgulayabilir ve ilgili tabloları .rar dosyası halinde
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
• Bunun yanısıra şirket unvanı seçmeden sadece yıl ve dönem bilgisi girerek de ilgili
döneme ait KAP’ta yayımlanan bütün mali tabloları .rar dosyası olarak bilgisayarınıza
indirebilirsiniz.

• KAP üyesi şirketlerin finansal tablolarını KAP’ta ilan etmesi gereken son tarihlere ilişkin
excel dosyasına “ Finansal Rapor Tarihleri” alanından ulaşılabilir.
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3.

Hak Kullanım Bildirimleri

• KAP üyesi şirketlerin genel kurul, sermaye artırımı-azaltımı vb. Hak Kullanım Süreçlerine
ilişkin beklenen süreçlere dair bilgilere ana ekranda yer alan “Hak Kullanım İşlemleri”
menüsünden ulaşılabilir.
• Belirli bir ayda belirli bir şirkete ait bildirimler sorgulanabileceği gibi “önceki” “sonraki”
butonları kullanılarak ilgili tarihlerde yer alan süreçler de görüntülenebilir.
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BİLDİRİMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
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ŞİRKETLERE VE FONLARA İLİŞKİN DETAY SAYFALAR
• KAP üyesi şirketlerin ve fonların genel bilgilerine Şirket Genel Bilgileri Formu ve Fon
Sürekli Bilgilendirme Formu sayfalarından ulaşılabilir. Şirketlere ve fonlara ana sayfada üst
kısımda yer alan “Şirketler”, “Fonlar” sekmeleri kullanılarak erişilebilir.
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Şirket Genel Bilgileri Formu (ŞGBF)
• ŞGBF ekranı özet bilgiler, genel bilgiler ve bildirim sorgu ekranlarını içermektedir. Ekran
ilk açıldığı zaman özet bilgiler ekranı gelmektedir. Şirket hakkında daha detaylı bilgi için
Genel Bilgiler ekranına geçebilirsiniz.
• Kurumsal Yönetim tebliği gereğince bildirim yükümlülüğü olan şirketlerin yayınladığı
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu bilgilerine “Kurumsal Yönetim” sekmesi altından
ulaşılabilir.
• Şirketlere ilişkin özet bilgilerin yer aldığı genel bilgi formu sayfasında “Finansal Bilgiler”
sekmesi kullanılarak, şirket ya da fonun geçmiş üç yıl ve son ara dönem tablolarına ait
“özet finansal bilgilerine” hızlı bir şekilde erişilebilmektedir.
• Aynı zamanda ilgili ekrandan Şirketin Son 5 bildirimi, Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak
Kullanımları ve Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik bildirim sorgulanabilir.
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• ŞGBF ekranında yer alan “Bildirim Sorgu” alanından ilgili şirkete ait “Finansal Raporlar”
“Özel Durum Açıklamaları” “Düzenleyici Kurum Bildirimleri” ve “Diğer” bildirimler tarih
bazında sorgulanabilir. Ya da “Tüm Bildirimler” “Tüm Tarihler” seçilerek ilgili şirketin
KAP’ta yayılanmış tüm bildirimlerine ulaşılabilir.

• ŞGBF sayfaları için bahsedilen bütün fonksiyonlar FSBF sayfaları için de geçerlidir.

DETAYLI SORGULAMA EKRANI
• KAP’ta şirketlerin, fonların, düzenleyici denetleyici kuruluşların belirli bir tarihte ya da
tarih aralığında, belirli konularda yaptıkları bildirimlere ana sayfada yer alan detaylı sorgu
ekranını kullanarak ulaşabilirsiniz.
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1. Şirket, Sektör, Pazar, Endeks Kriterleri
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2.

Bildirim Kriterleri

• “Şirket”, “Sektör”, “Pazar” ve “Endeks” alanından gerekli seçimler yapıldıktan sonra
belirli bir bildirim tipinde belirli bir konuda arama yapılmak isteniliyorsa “Bildirim
Kriterleri” alanı kullanılabilir. Seçilen bildirim tipine göre konu sekmesinde ilgili konu
başlıkları listelenecektir.
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• Bildirim Tipi alanından finansal raporlar haricinde (Özel durum açıklaması, Düzenleyici
denetleyici kurum bildirimi, diğer) bir başlık seçildiği zaman bu alanda yıl seçimi
yapılmaması gerekmektedir. Bildirim Kriterleri alanının altında yer alan notta belirtildiği
üzere “Bu bölümde "Yıl" alanında seçim yapıldığında, sadece seçilen yıla ilişkin periyodik
bildirimler listelenir. Özel durum açıklaması gibi periyodik olmayan bildirimleri
sorgulamak için "Bildirim Gönderim Tarih Kriteri" alanından seçim yapılmalıdır.”
3.

Bildirim Gönderim Tarihi Kriterleri

• Bildirim gönderim tarihi kriterleri alanından “Tarih Aralığı” sekmesini kullanarak bugün,
son bir hafta gibi seçenekleri seçebilirsiniz. Eğer bu kriterlerden daha farklı bir tarih
aralığında arama yapmak isteniliyorsa “Belirli Tarih veya Tarih Aralığı” alanı kullanılabilir.
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FINANSAL TABLO KALEM SORGULAMA
Şirketlere ait finansal bilgilerin karşılaştırabilmesini sağlamak amacıyla, “Bildirim Sorguları”
menüsüne “Finansal Tablo Kalem Sorgulama” sekmesi yer almaktadır.
KAP internet sitesinde 2016 yılından itibaren XBRL formatında yayınlanmaya başlanan
finansal tablo kalemlerini şirketler, fonlar, sektörler detayında karşılaştırabilmekte ve bu veri
topluca indirebilmektedir.
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Şirket tipine göre arama alanından en fazla 10 adet şirket seçimi yapılabilmektedir.
Yıl alanından ise en fazla 2 yıl seçilebilmektedir.
Bu sayfadan yapılacak sorgu sonuçlarında yer alan veriler, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta
en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte
olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan
düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin
yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.
Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın
veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

KAP ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ARAMA FONKSİYONU
• KAP internet sitesinde ana sayfada yer alan arama fonksiyonuyla, kelime bazında arama
yapılabilmektedir. Bu sayede arama daha kolay ve hızlı bir biçimde yapılabildiği gibi detaylı
sorgulama alanından ulaşılabilecek bilgiye ana sayfada tek alandan ulaşılması sağlanmıştır.
• Bu alanda Makine Öğrenmesi modelleriyle, kullanıcıların KAP sisteminde yaptığı geçmiş
aramalar baz alınarak, yapılan yeni aramalara akıllı sonuçlar dönülmesi sağlanmaktadır.

• Arama alanına en fazla 4 kelimelik arama yapılabilmektedir.
• Bildirim kategorilerinin yer aldığı alanda “Tüm Kategoriler” seçimi otomatik olarak
gelmekte, kullanıcı dilerse bu alandan yapacağı aramayı “Özel Durum Açıklaması”,
“Finansal Rapor”, “Diğer Bildirimler”, “Fon Bildirimleri” olarak filtreleyebilmekte ve
aradığı kelimeleri sadece bu kategoride yer alan bildirimler içerisinde sorgulayabilmektedir.
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• Arama yapıldıktan sonra ekranda öneriler sıralanmaktadır. Öneriler, sadece
endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe
dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama
“detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Bu başlığa tıklandığında arama alanına
girilen kelimeler yayınlanan tüm bildirimlerin
içeriklerinde ve ek dosyalarında aranmakta
ve sonuçlar bu şekilde listelenmektedir.
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