
FİNANSAL TABLOLARIN YAYINLANMA SÜRECİNDEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İLKE 

KARARI HAKKINDA BASIN DUYURUSU 

 

Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanan VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu Tebliğ’in “İçsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler” 

başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında;  

“(3) İhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim 

raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların 

mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli 

bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları 

kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak 

değerlendirilir.”  

hükmü yer almaktadır. 

Kurulumuzun 2014/15 sayılı Bülteni ile duyurulan 28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı İlke 

Kararı kapsamında, söz konusu fıkrada yer alan “hesap dönemi” ifadesinin, “6 aylık ve 12 aylık 

dönemler” olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin 

eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin, ilgili sermaye piyasası araçlarında, 6 aylık ve 

12 aylık (yıllık) finansal tablo ve raporların hazırlandığı dönemin bitimini izleyen günden söz 

konusu tabloların yayınlanmasına kadar geçen süre içerisinde işlem yapmaları piyasa bozucu eylem 

olarak değerlendirilecektir. 

Örneğin 2014 yılı için, BIST 100 endeksinde yer alan banka dışı halka açık bir anonim 

ortaklığın Kurulumuzun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

Tebliği’nde yer alan son bildirim tarihlerinde finansal tablolarını kamuya açıkladığı varsayımı 

altında, yukarıda belirtilen kişiler tarafından ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapılabilecek 

ve yapılamayacak dönemleri gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Bununla birlikte söz konusu 

finansal tabloların belirtilen süreden daha erken yayınlanması halinde, işlem yapılamayacak dönem 

sona ermiş sayılacak ve ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapılabilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

2014  

(365 gün) 

Yıllık 

Finansal Tablolar 

3 Aylık 

Finansal Tablolar 

6 Aylık 

Finansal Tablolar 

9 Aylık 

Finansal Tablolar 

KONSOLİDE 

OLMAYAN 

60 Gün 30 Gün 30 Gün 61 Gün 40 Gün 52 Gün 30 Gün 62 Gün 

01.Ocak 

01.Mart 

02.Mart 

31.Mart 

01.Nisan 

30.Nisan 

01.Mayıs 

30.Haziran 

01.Temmuz 

09.Ağustos 

10.Ağustos 

30.Eylül 

01.Ekim 

30.Ekim 

31.Ekim 

31.Aralık 

KONSOLİDE 

OLAN 

70 Gün 20 Gün 40 Gün 51 Gün 50 Gün 42 Gün 40 Gün 52 Gün 

01.Ocak 

11.Mart 

12.Mart 

31.Mart 

01.Nisan 

10.Mayıs 

11.Mayıs 

30.Haziran 

01.Temmuz 

19.Ağustos 

19.Ağustos 

30.Eylül 

01.Ekim 

09.Kasım 

10.Kasım 

31.Aralık 

 

  İşlem Yapılamaz Dönem 

  İşlem Yapılabilir Dönem 

 

 


