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KONU:SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DEĞERİNİ, FİYATINI VEYA YATIRIMCILARIN
YATIRIM
KARARLARINI ETKİLEYEBİLECEK
NİTELİKTEKİ
BİLGİ,
OLAY
VE
GELİŞMELER HAKKINDA ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI YAPILMASI

Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek
sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini
sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların
yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya
açıklanmasına ilişkin II – 15.1 nolu Özel Durumlar Tebliği yayınlanmış olup, 23.02.2014
tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir.
İçsel Bilgilerin Açıklanması
İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler
ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde ihraççılar tarafından açıklama yapılır. İçsel bilgilerin,
ihraççıların bilgisi dışında, ihraççıların doğrudan veya dolaylı olarak toplam oy haklarında
veya sermayesinde %10 veya daha fazla paya veya söz konusu orana bağlı olmaksızın
yönetim kurulu üyesi seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı payların %10 veya
daha fazlasına sahip kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda, ilgili kişiler tarafından söz
konusu içsel bilgilere ilişkin kamuya açıklama yapılır.
İhraççı; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için
içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu
bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. İçsel bilgilerin
kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, ihraççılar söz konusu
içsel bilgileri mevzuata uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme
kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.
İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve
içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK’ya bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik
olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır.
Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir. Ancak,
ihraççılar tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi
halinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulması zorunludur.
 Yönetim kurulu kararı veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen
kişinin yazılı onayının bulunması gerektiği,
 İhracının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa açıklama yapılabileceği,
 Daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir
farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verileceği
Özel durum açıklaması yapılması gereken hususlar tebliğde açıklanmış olup, daha kapsamlı
bilgi için tebliği incelenmesini öneririz.
Özel durum açıklamalarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan özel durum
açıklaması rehberine uygun olarak yapılması gerektiğini hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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