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9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya
iliflkin seri XI no:29 say›l› tebli¤ ile seri XI no:25 say›l› Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ yürürlükten kald›r›lm›fl ve bu Tebli¤’de düzenlenen baz› konular
için yeniden düzenleme yap›lm›flt›r.

Seri XI no:29 say›l› Tebli¤’deki bafll›ca düzenlemeler özet olarak afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Paylar› borsada ifllem gören halka aç›k flirketler, arac› kurumlar ve portföy yönetim
flirketleri Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas› Muhasebe
/ Finansal Raporlama Standartlar›n› uygularlar.

Bu kapsamda benimsenen standartlara ayk›r› olmayan Türkiye Muhasebe Standartlar› /
Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartlar› esas al›n›r.

(Öteden beri UFRS mali tablo düzenleyen flirketler için bir yenilik getirilmemektedir.)

fiirketler finansal tablolar›n› y›ll›k ve üçer ayl›k dönemler itibariyle düzenleyecektir.

Sözkonusu seri XI no:29 say›l› Tebli¤’in 2.maddesinin 3.f›kras›na göre; 2499 Say›l› Sermaye
Piyasas› Kanunu'nun 50/A maddesi çerçevesinde özel mevzuatlar›na göre belirlenmifl flekil
ve esaslar çerçevesinde finansal raporlar›n düzenlenmesi, bu tebli¤de öngörülen finansal
tablo düzenleme yükümlülü¤ünün yerine getirilmesi hükmündedir. Buna göre, banka ve
sigorta flirketlerinin mevzuatlar›na uygun flekilde düzenledikleri finansal rapor ve tablolar,
tebli¤e göre düzenlenmifl say›lmaktad›r.

fiirket Yönetim Kurulu finansal mali tablolar›n ve raporlar›n kabulü için ayr› bir
karar almak zorundad›r.

Mali tablo ve faaliyet raporlar› genel müdür, yetkili bölüm baflkan› veya sorumlu
yönetim kurulu üyesi taraf›ndan imzalanarak kamuya aç›klanacakt›r.

Kamuya yap›lacak aç›klama yaz›s›nda Tebli¤’in 9. maddesinin 2. paragraf›nda belirtilen
ifadeler kullan›lacakt›r.

fiirketler mali tablolar›n› ve ba¤›ms›z denetim raporlar›n› afla¤›daki tabloda
belirtilen sürelerde Sermaye Piyasas› Kuruluna ve Borsaya bildirecektir.



Arkan & Ergin

Arkan & Ergin
Member of JPA International

Ara Mali Tablolar

Konsolide Mali Tablo
Düzenlemeyenler

Konsolide Mali Tablo
Düzenleyenler

Ara dönemi izleyen
4 hafta içinde

Ara dönemi izleyen
6 hafta içinde

Y›l Sonu Mali Tablolar Hesap döneminin bitimini
izleyen 10 hafta içinde

Hesap döneminin bitimini
izleyen 14 hafta içinde

Ba¤›ms›z denetimden geçmifl finansal tablolar, ba¤›ms›z denetçi raporuyla
birlikte denetim flirketini temsil ve ilzam eden yetkili kiflinin imzas›n› tafl›yan yaz›
ekinde irkete ulaflt›¤› gün yönetim kurulu karar›na ba¤lanacak ve bu tarihi izleyen
ilk ifl günü mesai saati bitimine kadar Kurula ve Borsaya bildirilecektir.

Ba¤›ms›z denetimden geçmemifl finansal tablolar›n bildiriminin ise en geç
yönetim kurulunun kabul karar›n›n al›nd›¤› tarihi izleyen ilk ifl günü mesai saati
bitimine kadar yap›lmas› gerekmektedir.

fiirketler y›ll›k finansal raporlar›n› her y›l ola¤an genel kurul toplant›lar›n› izleyen
30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yay›mlatmak zorundad›r. Bu ilan
en geç hesap dönemini izleyen alt›nc› ay›n sonuna kadar yap›l›r.

fiirketler, vergi mevzuat› veya di¤er mevzuat hükümlerine göre mali tablo haz›rlamak
durumunda iseler, bu mali tablolar ilgili kamu merciine gönderildi¤i gün Borsaya
da iletilir.

fiirketler, tebli¤e uygun olarak haz›rlanan finansal tablolar ile kanuni defterler
aras›ndaki iliflkiyi kurmak için Sermaye Piyasas› Muhasebe Defteri tutarlar. Bu
defterin sayfalar› flirketi temsile yetkili olanlarca imzalan›r. Defter elektronik
ortamda da tutulabilir.

Tebli¤ 01.01.2008 tarihi ve sonras›nda bafllayan hesap dönemlerine ait ilk ara
dönem finansal raporlar›ndan geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girmifltir


