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İLGİLİLER: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

(SERMAYE PİYASASI ARAÇLARı BORSA'DA İŞLEM GÖREN İHRAÇÇI ŞİRKETLER,
YATIRIM KURULUŞLARı, DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ, BAGIMSIZ DENETİM
KURULUŞLARı,
PORTFÖY
YÖNETİM
ŞİRKETLERİ,
FON
KURUCULARI/TEMSİLCİLERİ, DİGER KAP ÜYELERİ)

"KAP Üyeliğine ve
Yönergesi"nde (Yönerge),

KAPla

Bildirim

Gönderimine

İlişkin

Usul

ve

Esaslar

1- KAP 4.0. sistemindeki şablon yapısına uyum sağlanması (Madde 22 (6)),
2- Güvenli elektronik imza sahibi dışındakiler tarafından e-YÖNET Sistemimiz
üzerinden gönderilmesi gereken bildirimlerin e-YÖNET üzerinden gönderilemediği (faks
ile gönderildiği) hallerde gönderiye eklenecek belge türleri (Madde 26 (5)),
3- Yönerge ekindeki standart form ve taahhütnamelerin içerik ve şekil şartlarında
ihtiyaç duyulan değişikliklerin de hızlı bir biçimde yapılabilmesi için Genel Müdürlüğe
yetki verilmesi (Madde 29 (1)),
6698

4- Yönergenin 4 numaralı ekinde yer alan "MKK KAP Üyelik Taahhütnamesi"ne,
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir hüküm eklenmesi

sayılı Kişisel

hususlarında

düzenlemeler yapılmış olup, yapılan değişiklikler ekte yer almaktadır.

Yönergenin yeni versiyonuna KAP internet sitesinde "KAP

Hakkında-Mevzuat

ve

Duyuruları' sayfasından ulaşılabilir.

Bilgi edinilmesini ve

gereğini

rica ederiz.

Saygılarımızia,

Prof Dr:
kup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: KAP Yönergesi'nde

Yapılan Değişikler.
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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
KAP ÜYELİGİNE VE KAP'A BİLDİRİM GÖNDERİMİNE İLİşKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİNDE
YAPILAN DEGİşİKLİKLER
ESKi MADDE
Finansal

Raporların

YENi MADDE
KAP 'ta

Finansal

Duyurulması

Madde 22- (1) Finansal raporların KAP'ta
maddede düzenlenmiştir.

duyurulmasına ilişkin

esaslar bu

(6) Finansal raporun unsurları olan finansal tablolar, faaliyet raporları ve
sorumluluk beyanı sistemde farklı şablonlar halindedir. Finansal Raporlama
Esasları kapsamında, son gönderim tarihini geçmemek üzere finansal
tablolar ve faaliyet raporlarının farklı tarihlerde gönderilmesi halinde, hem
finansal tablolar hem de faaliyet raporları için ayrı ayrı sorumluluk beyanı
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda finansal tablo sorumluluk beyanı
olarak, "sorumluluk beyanı" şablonu kullanılır, faaliyet raporu için
düzenlenecek sorumluluk beyanı ise pdf dosya olarak faaliyet raporu ile
birlikte ek dosya olarak gönderilir. Finansal tablo ve faaliyet raporlarının
aynı tarihte gönderilmek istenmesi durumunda öncelikle "finansal tablo"
bildirimi ardından "faaliyet raporu" ve "sorumluluk beyanı" bildirimleri
gönderilerek finansal rapor bildirimi tamamlanır.

o

C

Raporların

KAP 'ta

Madde 22- (1) Finansal
maddede düzenlenmiştir .

Duyurulması

raporların

KAP'ta

duyurulmasına ilişkin

esaslar bu

(6) Finansal raporun unsurları olan finansal tablolar, faaliyet raporları ve
sorumluluk beyanı sistemde farklı şablonlar halindedir. Finansal Raporlama
Esasları kapsamında, son gönderim tarihini geçmemek üzere finansal tablolar
ve faaliyet raporlarının farklı tarihlerde gönderilmesi halinde, hem finansal
tablolar hem de faaliyet raporları için ayrı ayrı sorumluluk beyanı
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda finansal tablo sorumluluk beyanı
olarak, "sorumluluk beyanı'" şablonu kullanılır, faaliyet raporu için
düzenlenecek sorumluluk beyan ın ın gönderiminde ise "faaliyet raporu
sorumlu luk beyanı " pdf dosya ola rak faaliyet raporu ile birlikte ek dosya olara k
sablonu k ullanılır . gönderil i r . Finansal tablo ve faaliyet raporlarının aynı tarihte
gönderilmek istenmesi durumunda öncelikle "finansal tablo" bildirimi ardından
"faaliyet raporu" ve "sorumluluk beyanı" bildirimleri gönderilerek finansal
rapor bildirimi tamamlanır.

ESKi MADDE
Zorunlu Hallerin

YENi MADDE
Varlığı

Halinde Bildirimlerin Kamuya

Duyurulması

Zorunlu Hallerin

Varlığı

Halinde Bildirimlerin Kamuya

Duyurulması

Madde 26- ....

Madde 26-....

(5) Dipnotlarda yer alan f inansal tablolar ile KAP sistemine gönderilen
finansal tablolar arasında farklılık bulunmamalı,
bildirime ek olarak
gönderilen dosyalardaki finansal tablolarda KAP şablonlarından farklı ka lem
adları ,
sınıflandırma
farklıl ı kları,
tutar farklılıkları o l mama l ıd ı r . KAP
şablonları ile dipnotlarda yer alan finansal tablolar aras ı ndaki tutars ı zlığın
kamuyu aydınlatma açısından doğuracağı sorumlu luk, bildirim yükümlüsü
KAP üyesi ile denetimden geçmiş dönemlerde ilgili bağımsız denetim
kuruluşuna aittir.

MKK 'ca kabul edilebilecek diğer haller nedeni~le ebildi rim ya(;1 l lmasının mümkün olmadığı du rumlarda,
M K K ' nın onay ı sonrasında bildirimle r , gerçek ki~ i lerde T .C. kimlik numarası
bulunan kimlik belgesi örneği ile birlikte imzalayan ki~inin ileti~im bilgilerini,
tü zel ki~ilerde ise bildi rimde imzası bulunan ki~iler i n imza yetkilerinin yer aldığı
imza sirkülerinin örneği ve ileti~im bilgilerini içerecek ~ekilde (0212) 334 74
79 veya (0212) 334 74 80 numaralı telefakslara gönderilir. Açıklama
fakslandıktan sonra ivedi olarak MKK'nın (0212) 334 57 00 no'lu telefonundan
KAP ~etkililerine ula~ılarak, gönderilen açıklamanın, sa~fa sa~ısı bakımından
tam ve doğru olu(;1 olmadığının kontrol edilmesi zorunludur. Bu bakımdan
teyidiLkontrolü ya(;1ı1mayan faksların MKK'ya ula~maması, eksik veya hatalı
ula~ması gibi durumlarla ilgili olarak sorumluluk tamamen göndericiye aittir.
E-YÖNET dı~ında faks ile bildirimde bulunanlar SPK'ya ra(;1orlanabilecektir.
Kiml ik veya imza sirküleri örneği bulunmadan gönderilen bildirimler KAP'ta
yayınlanmaz ve yayınlanmayan bu bildi rimlere ili~kin Kurul'a bilgi verilir.
(5) Zorunlu haller
YÖNET üzerinden

ve~a

(-5§) Dipnotlarda yer alan finansal tablolar ile KAP sistemine gönderilen
finansal tablolar arasında farklılık bulunmamalı, bildirime ek olarak gönderilen
dosyalardaki finansal tablolarda KAP şablonlarından farklı kalem adları,
sınıflandırma fa r klılıkları, tutar farklılıkları olmamalıdır. KAP şablonları ile
dipnotlarda yer alan finansal tablolar arasındaki tutarsızlığ ın kamuyu
aydınlatma açısından doğuracağı sorumluluk, bildirim yükümlüsü KAP üyesi ile
denetimden geçmiş dönemlerde ilgili bağımsız denetim kuruluşuna aittir.

-

YENi MADDE

ESKi MADDE
Açıklama Yapanların Sorumluluğu

Açıklama Yapanların Sorumluluğu

Madde 28- ....

Madde 28- . ...

Yönerge Ekleri

Yönerge Ekleri
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Ve Yürütme

Madde 29- Bu Yönergenin
Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlük

Madde 30- (1) Bu Yönerge hükümlerini MKK Genel Müdürü yürütür.

içeriği

ve sekil

sartları

BEŞİNCİ BÖLÜM

Madde 29- (1) Bu Yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

eklerinin

Yürürlük Ve Yürütme
Yürürlük
Madde ~- 30 (1) Bu Yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 319- (1) Bu Yönerge hükümlerini MKK Genel Müdürü yürütür.

Genel

YENi MADDE

ESKi MADDE
EK:4

MKK

KAMUYU

AYDıNLATMA

PLATFORMU

ÜYELİK

EK:4

MKK

AYDıNLATMA

KAMUYU

ÜYELİK

(NOTER ONA YLI OLARAK GÖNDERİLECEKTİR)

(NOTER ONA YLI OLARAK GÖNDERİLECEKTİR)

....................

....................

A.Ş.

MKK-KAMUYU AYDıNLATMA PLATFORMU ÜYELİK
TAAHHÜTNAMESİ

....
9. MKK yetkili kurullarının ve makamlarının her türlü tasarrufları ve aldıkları
kararlar ile mevzuatın tatbik ve tefsirinden veya MKK ile ilgili herhangi bir
anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların halli için
İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağını
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Bu taahhütname, imzalandığında yürürlüğe girer.

A.Ş .

MKK-KAMUYU AYDıNLATMA PLATFORMU ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

...
9. MKK yetkili

ve makamlarının her türlü tasarrufları ve aldıkları
tatbik ve tefsirinden veya MKK ile ilgili herhangi bir
anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların halli için İstanbul
mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağını
kararlar ile

kurullarının

mevzuatın

10.6698 sa:tlll Ki~isel Verilerin Korunması Kanunu u:tarınca veri sorumlusu ve
i;;le:ten olarak :tükümlülüklerimizi bildiğimizi ve söz konusu :tükümlülükleri
eksiksiz :terine getireceğimizi, ki;;isel verilerin korunması mevzuatı ile u:tumlu
;;ekilde hareket edeceğimizi, i;;lediğimiz ki;;isel verilere ili;;kin olarak süresiz sır
saklama yükümlülüğüne tabi olduğumuzu, herhangi bir veri ihlali olması
durumunda, bu durumu derhal MKK':ta bildirmekle :tükümlü olduğumuzu
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Bu taahhütname, imzalandığında yürürlüğe girer.

J

PLATFORMU

TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜTNAMESİ

