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1) Halka Açılma (Halka Arz) Nedir? 

Halka açılma veya halka arz, bir anonim ortaklığın kaynak ihtiyacını karşılamada 

başvurduğu bir “doğrudan finansman” yöntemidir.  

Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda 

bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi, 

hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi, 

halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse 

senetlerinin satışı halka arz tanımına girmektedir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

11 inci maddesinde pay sahibi sayısı 250’yi aşan anonim ortaklıkların hisse senetlerinin 

halka arz olunmuş sayılacağı ifade edilerek halka arz kavramı genişletilmiştir.  

Önceden hisse senetlerini halka arz etmiş ortaklıkların, tekrar hisse senedi arz 

etmelerine yeni hisse senedi arzı veya ikincil halka arz denilmektedir. Eğer halka arz, halka 

kapalı bir anonim ortaklık tarafından ilk defa yapılırsa, bu halka açılma olarak ifade 

edilmektedir.  

 

2) Halka Açık Anonim Ortaklık Nedir? 

Sermaye Piyasası Kanununda halka açık anonim ortaklık, hisse senetleri halka arz 

edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar olarak tanımlanmıştır. 

Ortak sayısı 250’yi aşan anonim ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz olunmuş 

sayılmaktadır. 

Halka açık anonim ortaklık olmanın en önemli sonucu Sermaye Piyasası Kanununa 

tabi olmak ve bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kaydına girmektir. Kurul 

kaydına girilmesiyle birlikte halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Mevzuatına 

ve Kurul kararlarına uymakla yükümlüdürler.  
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3) Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Kayda Alınmanın Amacı 

Anonim ortaklıklarca halka arz olunacak hisse senetlerinin/payların Kurul kaydına 

alınması zorunludur. Kurul’a yapılan kayda alma başvuruları, izahname ve sirkülerlerin 

ortaklığa ve halka arz olunacak hisselere ilişkin, mevzuatta öngörülen bilgileri içerip 

içermediği dikkate alınarak, kamunun aydınlatılması çerçevesinde incelenir. İncelemeler 

sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst biçimde yansıtmayarak halkın 

istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu sermaye 

piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir.  

Kayda alma, ihraç edilen menkul kıymetin Kurulca teminat altında olduğunu veya 

ihracın kalitesini göstermemektedir. Bu çerçevede, bir anonim ortaklığın ortağı olma 

kararı verilirken, hisse senedinin riskleri ve getirisinin, aracı ihraç eden ortaklığın mali 

durumunun, faaliyet yapısının, ortaklığın içinde bulunduğu sektörün, hisse senedine 

yatırım yapacak kişilerce değerlendirilip, analiz edilmesi gerekmektedir.  

 

4) Şirketler Açısından Halka Açılmanın Avantajları 

 Ucuz finansman temini ve sermaye 

maliyetinin düşürülmesini sağlar. 

 Sermaye artırımı yoluyla halka açılma 

durumunda, nominal değerin üzerinde fiyatla hisse satışı 

emisyon primi elde edilmesini sağlar. Halka açılma 

nedeniyle elde edilen fon faaliyetlerde etkinliğin 

artmasına/kapasite artışına neden olabilir.  

 Payların borsaya kote edilmesi ve borsada 

işlem görmesi durumunda firma değerinin ve pay 

fiyatının belirlenmesini temin eder.  

 Bir finansman kaynağı olarak, borçlanma gibi şirketin belirli bir vadede 

faiz ve anapara ödemesini gerektirmez.  

 Şirketlerin riski dağıtmalarını sağlar.  

 Halka açılma şirketleri şeffaf olma, kamuyu doğru ve zamanında 

bilgilendirme, bağımsız dış denetim yaptırma, uluslar arası muhasebe standartlarını 

uygulama sorumlulukları yüklediği için, söz konusu şirketler tüketiciler, yatırımcılar, 

kreditörler gözünde prestij ve güven kazanırlar. 
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 Kayıtlı sermaye veya raf kayıt sisteminden yararlanılarak daha kolay ve az 

maliyetli sermaye artırımı olanakları temin edilir. 

 Tahvil ve finansman bonosu gibi borçlanma senetleri ihraçlarında daha 

yüksek özkaynak hesaplaması yapılmasına olanak verir. 

 Halka açılma kurumsal yönetimin (corporate governance) imkanlarından 

faydalanmayı sağlar. 

 

5) Şirketler Açısından Halka Açılmanın Dezavantajları 

 Halka açılmanın maliyetinin yüksek olması ile formalitesinin çok ve 

prosedürünün uzun olması, 

 Halka açılmanın kamuyu aydınlatma, kar dağıtım zorunluluğu, mali tablo 

ve raporların bağımsız denetimi ve periyodik olarak ilanı, izahname ve sirküler 

düzenleme zorunluluğu, daha ağır genel Kurul merasimi, belli koşullarda mevcut 

ortaklara halka çağrıda bulunma yükümlülüğü getirmesi ve uyulması gereken diğer yasal 

yükümlülükleri ve masrafları artırması, 

 Yeni bir otoritenin (Kurul) denetimi ve gözetimi altına girmek, 

 Şirket ortaklarının yönetim ve denetim haklarının kısıtlanmasını 

istememeleri veya şirketin hisse senetlerinin başka gruplarca ele geçirilmesi sonucu 

yönetimde kontrolü kaybetme konusundaki endişeleri, 

 Hisse senetlerine yeterli talep olmaması durumunda, yaratacağı kötü imaj 

ve prestij kaybı korkusu, 

 İlk defa hisse senedi ihraç edecek şirketlere karşı yatırımcıların kararsız ve 

çekingen olması nedeniyle hisse senetlerine istenilen düzeyde talep olmama endişesi ve 

düşük fiyatlama sorununun ortaya çıkabilmesi, 

 Şirket hisseleri borsada işlem görmekteyken borsada oluşacak fiyatın 

gerçekçi olmayabileceği düşüncesi, 

 Şirketle ilgili kamuya açıklanmak zorunda olan bilgilerle ilgili olarak ticari 

sır, rekabet vb. nedenlerle endişe duyulması, 

 Halka açılmanın şirket başarısına olumlu etkisinin olmayacağı düşüncesi, 

 Şirket yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının artacağı düşüncesi ile 

şeffaf yönetim gerekliliği, 

 Vergi düzenlemelerinin halka açılmayı yeterince cazip kılmaması. 
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6) Halka Açılma Yöntemleri 

Halka açılma kararı almış olan şirketler Portföyden Satış (Mevcut Payların Halka 

arzı) ve Sermaye Artırımı (Yeni Pay İhracı Yoluyla Halka Arz) yöntemlerini 

izleyebilirler. İki yöntemi bir arada da kullanabilirler. 

 

a) Portföyden Satış-Mevcut Payların Halka Arzı 

Bu yöntemde, daha önceden ihraç edilmiş paylar, söz konusu paylara sahip gerçek 

ve tüzel kişilerce halka arz edilmektedir. Şirket tarafından yeni pay ihraç edilmesi söz 

konusu değildir. Portföyden satış işleminin şirket açısından sonucu, ortak sayısının 

artması nedeniyle halka kapalı şirket statüsünden halka açık şirket statüsüne geçilmesi, 

portföyündeki paylarının bir kısmını halka arz eden gerçek veya tüzel kişi açısından 

sonucu ise şirket sermayesindeki pay oranının azalması ve buna karşılık satış nedeniyle 

belirli tutarlarda hasılat elde etmesidir. Yöntemin ayırt edici özelliği, payların nominal 

değerinin üzerinde sağlanan primin paylarını halka satan kişiye ait olmasıdır. Kaynağı 

sağlayan kişi ise elde ettiği fonu, aynı firmaya sermaye olarak koyabileceği gibi, borç 

olarak verebilir ya da dilediği şekilde kullanabilir.  

 

b) Sermaye Artırımı-Yeni Pay İhracı Yöntemi 

Bu yöntemle halka açılma için, esas sermaye sisteminde bulunan şirketlerde genel 

kurul kararı ve kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketlerde, esas sözleşmelerinde 

hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırılır ve yeni pay alma 

hakları tamamen veya kısmen sınırlandırılarak, paylar halka arzedilir. Bu yöntemin 

portföyden satış yöntemine göre şirket bakımından üstün olan yanı, nominal bedelin 

üzerinde elde edilen satış hasılatının doğrudan paylarını ihraç eden şirketin kasasına 

girmesi ve şirketin bu parayı belirlediği finansman stratejisi çerçevesinde kullanabilme 

olanağına sahip olmasıdır. 

Halka açılma yöntemleri, Kurul’un Seri:I, No:26 sayılı Hisse Senetlerinin Kurul 

Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nde düzenlenmiş olup, anonim 

ortaklıklar sermaye büyüklüklerine göre sermayelerinin en az %5’i ile %25’i oranında 

payı halka arzetmek zorundadırlar. 

 

 7) Halka Arza Aracılık Nedir ve Halka Arza Aracılık İşlemini Kimler Yapabilir? 

 Halka arza aracılık faaliyeti, Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının 
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halka arz yoluyla satışına aracılık yapılmasını ifade eder. Halka arza aracılık işlemini, 

Kurul’dan halka arza aracılık yetki belgesi almış aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen 

bankalar yapabilir.  

 

8) Halka Açılma Prosedürü 

Anonim şirketlerin, paylarının halka arzına ve Borsa'da işlem görmesine karar 

verilmesinden, paylarının halka satışına kadar geçen sürede uygulanan prosedür kısaca 

aşağıdaki gibidir: 

a) Ön Hazırlık 

Paylarını halka arz etmek ve Borsa’da işlem görmesini sağlamak için karar alan Şirket, 

öncelikle halka arza aracılık yapmaya yetkili bir aracı kuruluşla sözleşme imzalar ve esas 

sözleşmesinde sermaye piyasası mevzuatı açısından gerekli değişiklikleri yapmak için 

Kurul’a başvurur. Şirket esas sözleşmesinde payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı, 

ortakların haklarını kullanmalarını engelleyici hükümler söz konusu ise bu hükümlerin esas 

sözleşmeden arındırılması, ayrıca esas sözleşmenin diğer hükümlerinin sermaye piyasası 

mevzuatına paralel hale getirilmesi gerekir. Kurul’un uygun görüşü alındıktan sonra söz 

konusu esas sözleşme değişiklikleri anonim ortaklık genel kurulunun onayına sunulur. 

b) Başvuru  

Aracı Kuruluş, payların Kurul kaydına alınması amacı ile Kurul’a ve tercihen 

eşzamanlı olarak, Borsa tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile, payların halka arz 

edilmesinden sonra Borsa’ya kote edilmesi ve Borsa’nın ilgili pazarında işlem görebilmesi 

için Borsa’ya başvuruda bulunur.  

c) Kurul'un Borsa'dan Görüş İstemesi 

Kurul, halka arz izahnamesine yazılmak üzere başvuru ile birlikte başvuruda bulunan 

şirketin paylarının Borsa’nın hangi pazarında işlem görebileceğine dair Borsa görüşünü talep 

eder. 

d) İncelemeler 

Şirket'in halka arz ve Borsa'da işlem görme başvurusundaki eksik bilgi ve belgeler 

tamamlandıktan sonra, Şirket merkez ve üretim tesisleri Kurul ve Borsa uzmanlarınca ziyaret 

edilerek yerinde incelemelerde bulunulur. İnceleme sonuçlarına ilişkin olarak her iki kurum 

uzmanlarınca hazırlanan raporlar kurumların karar organlarına sunulur.  

e) Kurul'a Görüş Gönderilmesi 

Borsa uzmanları tarafından hazırlanan raporun Borsa Yönetim Kurulu’nda 

görüşülmesi sonucunda, şirket paylarının Borsa'da işlem görüp göremeyeceği, işlem görecek 



 10

ise Borsa pazarlarından hangisinde işlem görebileceği karara bağlanır ve alınan karar, halka 

arz izahnamesinde yazılmak üzere, Kurul’a iletilir. Ayrıca halka arz izahnamesinde yer almak 

suretiyle tasarruf sahiplerine açıklanmasının yararlı olacağı düşünülen hususlar da Kurul'a 

bildirilir.  

f) Payların Kurul Kaydına Alınması 

Kurul tarafından yapılan incelemeler neticesinde şirket payları Kurul tarafından kayda 

alınır.  

g) Payların Halka Arzı 

Kurul’un payları kayda almasından sonra izahnamenin ticaret siciline tescili ve 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanını takiben tasarruf sahiplerine pay satış işlemlerine 

başlanır. Satış işlemleri, Seri:VIII, No:22 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında 

Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”ndeki hükümler çerçevesinde yerine getirilir. 

Halka arzda genellikle “Borsa’da Satış” veya “Talep Toplama” yöntemleri kullanılmaktadır. 

g.1) Borsa’da Satış Yöntemi Nedir?  

“Borsa’da Satış” yöntemi Kurul’un onayı üzerine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

(İMKB) Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. İlk defa halka arz edilecek payların 

Borsa’da satılması, satıştan en az 20 iş günü önce gerekli belgelerle birlikte Borsa’ya 

yapılacak başvurunun, Borsa yönetim kurulunca kabulü ve ilan edilmesi ile mümkündür. 

Borsada satış yöntemi ile yapılan halka arza katılmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi 

içinde Borsa’da işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. 

g.2) Talep Toplama Yöntemi Nedir? 

Talep toplama yönteminde yatırımcıların satışa sunulan paylara ilişkin talepleri 

toplanır ve bu taleplerin değerlendirilmesi ile satışa sunulan paylar yatırımcılar arasında 

dağıtıma tabi tutulur. Talep toplama yöntemiyle satış; sabit fiyatla talep toplama, fiyat teklifi 

alma yoluyla talep toplama ve fiyat aralığı yoluyla talep toplama olarak üçe ayrılır. 

Sabit fiyatla talep toplamada, talepler kamuya duyurulmuş sabit bir fiyat çerçevesinde 

toplanır. Satışa sunulan paylardan almak isteyen yatırımcılar almak istedikleri miktara ilişkin 

bedelleri banka hesabına yatırırlar ve halka arzı yürüten aracı kurum veya kurumlardan birine 

başvurarak talep formu imzalarlar. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak 

istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır da belirleyebilirler. 

Fiyat teklifi alma suretiyle talep toplamada, sabit fiyatla talep toplama yönteminden 

farklı olarak ihraçcı veya ortak tarafından asgari bir satış fiyatı belirlenir ve üzerindeki fiyat 

teklifleri toplanır. 
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Fiyat aralığı yoluyla talep toplamada, aradaki marj %20’yi geçmemek üzere taban ve 

tavan fiyat belirlenir, talep tavan fiyattan toplanır. Talebe göre kesinleşen gerçekleşen fiyat 

ile tavan fiyat arasında doğan fark yatırımcıya iade edilir.  

9) Ön Talep Toplama Nedir? 

Payların kayda alınması için Kurula başvurulduktan sonra, paylar Kurul kaydına 

alınmadan önce aracı kuruluşlar, belirli bir fiyat aralığından, yatırımcıların olası taleplerini, 

talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın, en fazla 30 

gün süre ile toplayabilirler. Bu işlem ön talep toplama olarak adlandırılmaktadır. Ön talepte 

bulunanlara satışta öncelik tanınabilir. Bu durumda buna ilişkin esaslar ön talep toplama 

duyurusu, ön izahname, izahname ve sirkülerde yer verilmelidir. 
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10) Talep Toplama Yöntemi İle Gerçekleştirilen Halka Arza Nasıl 

Katılabilirsiniz? 

 

 Tasarruf sahiplerinin izahname 

ve sirkülerde belirtilen başvuru merkezlerine, 

sirkülerde ilan edilen talep toplama süresi içinde 

başvurması gerekmektedir. Talep toplama süresi 

en az 2 (iki) iş günü olarak belirlenir. 

 Talep miktarı dikkate alınarak, 

hissenin fiyatı üzerinden ödenmesi gereken 

bedel halka arz için banka şubesinde açılan özel 

hesaba halka arz süresi içerisinde tam ve nakit 

olarak yatırılır.  

 Kurulca formatı belirlenmiş talep 

formu imzalanır ve aracı kuruma teslim edilir. 

 Talep toplama süresinin sona ermesini takiben, izahname ve sirkülerde 

belirtilen şekilde, toplanan taleplerin dağıtımı gerçekleştirilir. 

 Dağıtımın sonuçlandırılmasını takiben, talebi karşılanan tasarruf sahiplerine 

payları verilir, talebi karşılanamayan tasarruf sahiplerine ise bedel iadeleri izahname ve 

sirkülerde duyurulan biçimde gerçekleştirilir. 

 Payların satış esnasında alıcıya teslimi esastır. Ancak, kaydi sistem esasları 

çerçevesinde pay sahipleri, paylarını kayden alırlar. 

  

11) Toplanan Talepler Tasarruf Sahiplerine Nasıl Dağıtılır? 

a) Sabit Fiyatla Talep Toplama Yönteminde: 

Başvuru taleplerinin satışa sunulan hisse tutarından az olması halinde bütün talepler 

karşılanır. Taleplerin satışa sunulan pay tutarından fazla olması durumunda dağıtım şu şekilde 

gerçekleştirilir: 

Varsa belirli bir yatırımcı kitlesi için ayrılan kısım hariç olmak üzere, satışa sunulan 

toplam tutar, talep eden yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki 

alım talepleri karşılanır. Kalan tutar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına 

bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine satışa sunulan payların tamamı 

dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar 

konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Ortaya çıkan miktarın bu 
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alt sınır altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu 

miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsürat ortaya çıkması 

durumunda küsürat tam’a iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında 

yönetim kurulunun veya pay sahibinin uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır. 

  

b) Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yönteminde: 

Bu tür halka arzlarda sabit fiyatla talep toplama yönteminden farklı olarak ihraçcı veya 

pay sahibi tarafından; asgari bir satış fiyatı belirlenir ve üzerindeki fiyat teklifleri toplanır. 

Fiyat teklifi alma yoluyla pay satışında, fiyat teklifleri en yüksek fiyat teklifinden en düşük 

fiyat teklifine doğru olmak üzere her fiyat düzeyinde talep edilen miktarlar ile birikimli 

miktarları gösteren bir tabloya dönüştürülür. Birikimli olarak en çok payın satılabileceği fiyat 

satış fiyatı olarak belirlenir. Belirlenen fiyat düzeyinde talep edilen toplam pay miktarının 

satışa sunulundan fazla olması durumunda, en yüksek fiyatlı talepten başlamak suretiyle 

dağıtım işlemi yapılır. 

 Diğer taraftan, Kurulca kabul edilmesi kaydıyla halka arzda farklı dağıtım usullerinin 

kullanılması da söz konusu olabilmektedir. Oransal (pro-rata) dağıtım usulü buna örnek 

gösterilebilir. Payların halka arzında kullanılan oransal dağıtım usulünde, herhangi bir 

yatırımcı grubuna tahsis edilmiş bulunan toplam pay miktarının bu gruba gelen toplam talep 

miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşılama oranı bulunur. Söz konusu oran yatırımcıların 

talep ettikleri tutar ile çarpılarak, her bir yatırımcının talebi arzın talebi karşılama oranında pay 

tahsis edilmesi suretiyle karşılanır. 

Sonuç olarak, bireysel yatırımcıların halka arzdan ne kadar pay alacakları, halka arz 

süresi sonunda belli olmakta ve toplanan talebe bağlı olarak değişmektedir. 

 12) Halka Arzda Belirli Gruplara Tahsisat Mümkün müdür, Nasıl Yapılır? 

Halka arz sirkülerinde belirtilmek kaydıyla; halka arz edilecek paylar ihraçcının 

çalışanlarına, ticari organik bağı bulunan yatırımcı kitlesine veya ihraçcının/pay sahibinin 

belirleyeceği bir yatırımcı kitlesine satılmak üzere sınırlandırılabilir. Satış sırasında talep 

edilebilecek pay miktarına Kurul'ca uygun görüldüğü takdirde, ihraçcının yönetim kurulunca 

veya pay sahibi tarafından asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek 

sınırlamalar ihraçcı/pay sahibi/aracı kuruluş ile sermaye, yönetim denetim vb. şekillerde 

ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz. 
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Başvuruların belirli bir yatırım kitlesi ile sınırlı tutulmuş olması halinde yatırımcıların 

başvuru için aranan nitelikleri taşıdıklarına dair sirkülerde öngörülen bir belgeyi talep formuna 

eklemeleri gerekir. 

Tahsisat grupları, yurtiçi bireysel yatırımcılar, alım gücü yüksek yurtiçi bireysel 

yatırımcılar, yurtiçi kurumsal yatırımcılar (dernekler, vakıflar, yatırım fon ve ortaklıkları, 

sigorta şirketleri), yurtdışı kurumsal yatırımcılar, şirket çalışanları v.b. şeklinde 

belirlenebilir. 

13) Ek Satış Hakkı Nedir? 

Payların halka arzında kullanılan bu yöntem uyarınca, toplanan kesin talebin satışa 

sunulan pay miktarından fazla olması halinde, mevcut ortakların, daha önce belirlenen ve 

izahname ile sirkülerde açıklanan tutardaki payları, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay 

miktarına ilave edilebilir. Ek satışa konu paylar, Kurul kaydına alınarak dağıtılacak pay 

miktarına ilave edilir. Ek satış hakkı, halka arz edilen pay miktarının % 15'ini geçemez. 

 

14) Satış Sonuçlarının Bildirilmesi 

Satış işlemi tamamlandıktan sonra halka arza ilişkin satış sonuçları Kurul’a ve 

Borsa'ya iletilir. Halka arz sonuçları ile birlikte Şirket hakkında hazırlanan nihai raporun 

incelenmesi sonucunda Borsa Yönetim Kurulu şirket paylarının işlem görebileceği pazar 

hakkında nihai kararı verir. 

 

15) Halka Arz Sonrası Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlem Nedir? 

Halka arzda, talep toplama yönteminin kullanılması durumunda, paylar Borsada işlem 

görmeye başladıktan sonra, halka arza ilişkin izahnamede gerekli açıklamaların yapılmış 

olması koşuluyla, halka arza aracılık eden ve izahnamede belirtilen aracı kurum tarafından 

fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Borsada işlem görme tarihinden itibaren en çok 30 gün 

süreyle alımda bulunulabilir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde 

emir verilemez. Belirlenen işlem süresi içerisinde, işlem fiyatı halka arz fiyatının altına 

düştüğünde, aracı kurum tarafından alımda bulunulabilir. Söz konusu işlemlerde uygulanacak 

emir ve fiyat kuralları Borsa tarafından belirlenir. 
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16) Halka Arza Katılma Kararı Verirken Hangi Dokümanları İncelemelisiniz? 

Sermaye piyasası araçlarının halka arzında 

açıklanacak bilgiler temel olarak izahnamede yer 

alır. Yatırımcıları sermaye piyasası araçlarını satın 

almaya davet ise günlük gazetelerde ilan edilen 

sirküler ile yapılır. 

 

 

 

17) İzahname ve Sirkülerin İçeriği Nedir? 

Payların halka arzında yatırımcıya açıklanacak bilgiler izahnamede yer alır. 

İzahnamede; 

 Halka arz ve satış esasları, 

 Şirket hakkında bilgiler,  

 Şirket’in finansal durumunu belirten mali tablolar, 

 Şirket’in karşı karşıya bulunduğu riskler, 

 Şirket’in faaliyetleri  

 hakkında detay bilgiler bulunur. Sirkülerde ise temel olarak halka arz ve satış esasları 

ile ortaklığın mali tabloları yer alır.  

 

18) İzahnamede Yer Alan Bilgilerin Doğruluğundan Kim Sorumludur? 

İzahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile paylarını halka arz eden ihraçcılar 

tarafından müştereken imzalanır. Bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde 

yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen 

aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. 

Diğer taraftan bağımsız denetleme kuruluşları, izahname ve sirkülerde yer alan denetledikleri 

mali tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve 

kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludurlar. 
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19) İzahname ve Sirkülere Nasıl Ulaşabilirim? 

Halka arza ilişkin izahname ticaret siciline 

tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

ve İMKB’nin internet sitesinde yayınlanır. 

Sirküler ise günlük gazetelerde yayınlanmaktadır. 

Satış yerlerinden de izahname ve sirkülerin birer 

örneği elde edilebilir. 

 

 

 

 

20) Halka Arz Edilen Hisselerin Fiyatı Nasıl Belirlenir? 

Halka arz edilecek payların fiyatlandırılması büyük önem arzetmektedir. Eğer halka 

ilk defa pay arzında değerlemeye gereken önem verilmezse, ilk ihracı izleyen günlerde pay 

fiyatlarında büyük iniş ve çıkışlar olacaktır.  

Pay fiyatının nominal değerinden farklı belirlenmesi durumunda, Sermaye Piyasası 

Kurulu halka arzedilecek payın fiyatına müdahale etmez. Fiyatın belirlenmesinde kullanılan 

yöntemler izahnamede açıklanır. Şirket değerinin tespiti amacıyla kullanılan farklı yöntemlere 

aşağıda yer verilmektedir.  

a) Borsa Değeri (Piyasa Değeri): Pay veya şirket değerlemesinde kullanılan en objektif 

değer, borsa ya da piyasa değeridir. Ancak borsalarda veya teşkilatlanmamış piyasalarda 

işlem görmeyen payların değerlemesinde diğer yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. 

b) Muhasebe veya Defter Değeri: Bir şirketin bilançosunda yer alan öz kaynak 

tutarının, aynı şirketin esas sermayesini temsil eden pay sayısına bölünmesiyle bulunan 

değerdir.  

c) Net Aktif Değer: Bu yöntemde bir payın değeri, bir şirketin toplam aktifinden 

toplam borçları düşülmek suretiyle hesaplanır. Bu anlamda, elde edilen değer şirketin toplam 

muhasebe değerine eşit olmaktadır. 

d) Piyasa Çarpanları Yöntemi: Piyasa çarpanları yöntemi, hisse senetleri borsalarda 

işlem gören şirketlerin ortalama “Fiyat/Kazanç Oranı”, “Piyasa Değeri/Net Satışlar” ve 

“Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı” kullanılarak, hisse senetlerinin cari piyasa koşullarına 

göre değerlendirilmesi esasına dayanır. Bu yöntemde, piyasa fiyatı belli olan bir şirket veya 

şirketler yardımıyla fiyatı bilinmeyen diğer şirketin piyasa değeri hesaplanmaya çalışılır. 

Kullanılan oranlar, Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Defter Değeri ve Piyasa Değeri/Net Satışlar 
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oranlarıdır. 

Fiyat/Kazanç Oranı (F/K), bir şirketin toplam piyasa değerinin aynı şirketin hesaplama 

dönemine en yakın ara veya yılsonu bilançosundaki net karına bölünmesiyle; Piyasa 

Değeri/Defter Değeri Oranı, bir şirketin toplam piyasa değerinin aynı şirketin hesaplama 

dönemine en yakın ara veya yılsonu bilançosundaki özkaynak toplamına bölünmesiyle 

hesaplanır. Piyasa Değeri/Net Satışlar Oranı Yönteminde ise, hisse senetleri borsalarda işlem 

gören ve benzer sektörlerde yeralan şirketlerin piyasa fiyatlarını ve mali verilerini dikkate 

alarak değerleme yapılır. Hesaplama yapılırken, uzun vadeli kaynakların yatırımlar üzerindeki 

etkileri düzeltilir. 

e) İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: Bu yöntemde bir şirketin değerinin gelecekte 

elde edeceği serbest nakit akımlarının bugünkü değerine eşit olduğu varsayılır ve genellikle 5-

10 yıllık öngörüler yapılır. Daha sonra şirket, sektör ve ekonominin genel risk seviyesine 

uygun bir iskonto oranı kullanılarak gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değerleri bulunur. 

Elde edilen değer, piyasa koşullarından bağımsız olarak hesaplanan değeri gösterir. Serbest 

nakit akımı hesaplanırken; şirketin esas faaliyet karına amortisman giderleri ve nakit çıkışı 

gerektirmeyen giderleri eklenir, yatırım harcamaları ve kurumlar vergisi düşülür. Elde edilen 

serbest nakit akımı, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (borç ve özkaynakların her birinin 

maliyeti her birinin maliyetinin ayrı ayrı ağırlıklarıyla çarpılarak hesaplanır) faktörü 

(indirgeme oranı) üzerinden bugünkü değere indirgenir. 

 

21) Halka Arz Edilen Payların Borsa'da İşlem Görmesi Zorunlu Mudur? 

Kurul kaydına alınıp, halka arz edilen payların Borsa'da işlem görmesi zorunlu 

değildir. Ancak bu paylar ihraçcının talebi üzerine Borsanın alacağı karar doğrultusunda; 

Şirketin İMKB Kotasyon Yönetmeliğindeki kotasyon şartlarını taşıması kaydıyla 

İMKB’de Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Yeni Ekonomi Pazarından birinde 

işlem görebilir. İkinci Ulusal Pazarda veya Yeni Ekonomi Pazarında işlem görmek için 

aranan şartlar Ulusal Pazarda işlem görmek için aranan şartlara göre daha esnek olarak 

düzenlenmiştir. 

 a) Ulusal Pazar: Ulusal Pazar’da yer alan tüm şirketler İMKB tarafından 

belirlenmiş kotasyon şartlarını tümüyle karşılayan şirketlerin paylarının işlem gördüğü 

pazardır. 

 b) İkinci Ulusal Pazar: Ulusal Pazarda işlem görme şartlarını sağlayamayan 

şirketler ile gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan küçük ve orta ölçekli şirketlerin 

paylarının işlem gördüğü pazardır. 
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 c) Yeni Ekonomi Pazarı: Telekomünikasyon, bilişim, elektronik, internet, 

bilgisayar üretim, yazılım ve donanım, medya veya İMKB Yönetim Kurulu’nca kabul 

edilecek benzeri alanlarda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin paylarının işlem 

gördüğü pazardır. 

 

22) Hisse Senetlerinin/Payların Getirileri 

 

Hisse senedi/pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler; 

Kar payı (temettü) geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın ortaklara 

dağıtılmasından elde edilen gelirdir.  

Sermaye kazancı: Zaman içinde Borsada, hisse senedinin değerinde meydana 

gelen artıştan elde edilen gelirdir. 

 

23) Borsada Sürekli Kazanç Sağlanabilir Mi? 

Borsada payların fiyatları yatırımcıların beklentilerine bağlı olarak oluşan arz ve 

talebe göre belirlenmektedir. Kazanç ya da kayıp, yatırım yapılan şirkete ve sektöre de 

bağlıdır. Bu nedenle talepte oluşacak artış ve azalışlar ile yatırım yapılan şirketin 

performansı hisse fiyatını etkileyecektir. Ancak her halükarda hisse yatırımlarında 

mevduat gibi tutarı önceden belirli bir getiri söz konusu değildir. Ülkenin genel 

ekonomik gelişmesine, şirketin faaliyet ve karlılık durumuna göre fiyatlar aşağı ya da 

yukarı gidecek, dolayısıyla yatırımdan elde edilecek kar ya da zarar değişecektir. Ayrıca 

yatırımın karlılığı hesaplanırken elde edilen kar payları da dikkate alınmalıdır. 

 

24) Anonim Şirketler Hisse Senetlerini/Paylarını Sattıktan Sonra, Sattığı 

Kişilerden Geri Alabilir mi? 

Türk Ticaret Kanunu’nun 329 uncu maddesinde anonim şirketlerin kendi hisse 

senetlerini/paylarını geri alamayacakları, 405 inci maddesinde de pay sahiplerinin 

sermaye olarak şirkete verdiklerini geri isteyemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Belirtilen 

hükümler çerçevesinde anonim şirketlerin ortaklarından hisse senetlerini geri satın 

almaları mümkün değildir. Ancak hisse senetlerinin başka bir kişiye devri mümkündür. 

 

25) Halka Açılmanın Yaklaşık Maliyeti Nedir? 

Bir anonim ortaklığın halka açılmak için katlanması gereken maliyetlere aracılık 

komisyonu, aracılık yüklenim komisyonu, SPK kayıt ücreti, reklam ve ilan giderleri, 
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İMKB kotasyon ücretleri ve diğer giderler vb. örnek olarak verilebilir. Kaydi sisteme 

geçilmesi nedeniyle hisse senedi basım giderleri artık bir maliyet unsuru olmaktan çıkmış 

bulunmaktadır. 

 

26) Halka Açık Şirketlerin Yükümlülükleri Nedir? 

a) Temettü Dağıtım Yükümlülüğü: 

Halka açık anonim ortaklıkların 

dağıtacakları temettü oranının Kurul tarafından 

belirlenecek ve tebliğlerle ilan edilecek miktardan 

aşağı olamayacağı Sermaye Piyasası Kanununda 

belirtilmiştir. Halka açık anonim ortaklıkların 

2006 yılı karlarından dağıtacağı birinci temettü 

tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre 

ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve 

mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın en az 

%20’si olarak belirlenmiştir. Hisseleri borsada işlem gören anonim ortaklıklar, genel 

kurullarının alacağı karara bağlı olarak temettüü; 

 Tamamen nakden dağıtma, 

 Tamamen hisse senedi olarak dağıtma, 

 Belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak dağıtarak kalanını ortaklık 

bünyesinde bırakma, 

 Birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş sermayenin %5’inin altında olması 

durumunda nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde 

bırakma, 

konularında serbesttir.  

Ancak ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi 

yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve 

adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile diğer kişilere kâr payı dağıtılmasına 

karar verilemez. 

Diğer taraftan, Kurul düzenlemeleri uyarınca nakit temettü dağıtımı, ortaklıklarca 

hesap dönemini izleyen 5 inci ayın (Mayıs), bedelsiz hisse biçiminde temettü dağıtımı ise 6 

ncı ayın (Haziran) sonuna kadar tamamlanmak zorunda olup, ortaklar tarafından tahsil 

edilmeyen temettü bedelleri, 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon, 



 20

Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun uyarınca dağıtım 

tarihinden itibaren 5 yıl sonra zamanaşımına uğramaktadır. 

 

b) Özel Durumların Kamuya Açıklanması Yükümlülüğü 

Halka açık anonim ortaklıklar, Kurul’un Seri:VIII No:39 sayılı “Özel Durumların 

Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi 

durumunda söz konusu Tebliğ’in ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlayacakları özel 

durum açıklamasını Kurul’a ve payları Borsa’da işlem gören anonim ortaklıklar ise Borsa’ya 

göndermek zorundadırlar. Tasarruf sahipleri söz konusu özel durum açıklamalarını Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Haftalık Bülteni ile İMKB’nin Günlük Bültenlerinden takip edebilirler. 

Düzenlemenin amacı; ortaklıkta, pay sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek 

gelişmeler olması durumunda bu gelişmeler hakkında yatırımcıların en kısa sürede 

bilgilendirilmesidir.  

Tebliğ’de düzenlenen özel durumlar ana başlıklar itibariyle aşağıda verilmiştir: 

 Ortaklığın sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler, 

 Duran varlık alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi 

 Ortaklığın faaliyetlerine ilişkin değişiklikler, 

 Ortaklığın yatırımlarına ilişkin değişiklikler, 

 Ortaklığın mali yapısına ilişkin değişiklikler, 

 İştirakler ve iş ortaklıklarına ilişkin değişiklikler, 

 İdari konulara ilişkin değişiklikler 

 Diğer değişiklikler 

 

c) Mali Tablo ve Raporların Düzenlenmesi, Kurula ve Borsa’ya Gönderilmesi ve 

İlan Yükümlülüğü 

Payları Borsa' da işlem gören ortaklıklar uluslararası finansal raporlama standartlarına 

(UFRS) veya Sermaye Piyasası Kurulu’nun uluslararası finansal raporlama standartları ile 

tam uyumlu Seri:XI No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 

Tebliğ” ine göre hazırladıkları yıllık ve ara mali tabloları ile bağımsız denetim raporlarını, 

belirlenen süreler içinde, Kurul’a ve Borsa bülteninde yayımlanmak üzere Borsaya 

göndermekle yükümlüdürler. Söz konusu mali tablolara Borsa’nın ve ortaklıkların kendi 

internet sitelerinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 
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d) Bağımsız Denetim Yükümlülüğü 

Payları Borsada işlem gören anonim ortaklıklar; yıllık mali tabloları için sürekli, 

altışar aylık ara bilanço ve gelir tabloları için ise bağımsız sınırlı denetim yaptırmak 

zorundadırlar. Denetim raporu mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. 

Hisse senetleri halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar 

menkul kıymetlerinin halka arzında (Hesap döneminin ilk üç ayından sonraki dönemde 

Kurula başvurulması halinde) düzenlenecek ara mali tabloları için de sınırlı bağımsız 

denetim yaptırmakla yükümlüdürler. 

 

27) İzinsiz Halka Arz Nedir?  

Sermaye Piyasası Kuruluna kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılan halka 

arz işlemi, izinsiz halka arz fiilini teşkil etmektedir. Bu fiilin sonuçlarını şu şekilde saymak 

mümkündür: 

 Sermaye Piyasası Kanunu’na göre suç olup, Kurul tarafından yetkili Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusu yapılacaktır. 

 Satılan hisse senetleri Kurul kaydına alınmadığı için, Kurul’un denetim ve gözetimi 

altında değildir. 

 İzinsiz halka arzlardan hisse senedi satın aldığını düşünen yatırımcıların hak kaybına 

uğramaları söz konusudur. Bu mağduriyetin kapsamını ise şöyle belirlemek 

mümkündür: 

a. İzinsiz halka arzdan hisse senedi alan kişilerin zarara uğramaları halinde bu zararı 

karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir fon vs. bulunmadığından mağdur olmaları 

kaçınılmazdır.  

b. İzinsiz halka arzdan hisse senedi alan yatırımcıların, çoğu kez sadece bir makbuz 

verilmesi nedeniyle, ortak olduklarını belgeleyecekleri yasal bir belgeleri olmamaktadır. Bu 

nedenle ortaklık haklarını kullanmaları engellenmektedir.  

c. Ayrıca izinsiz halka arz yapan ortaklıkların çoğu kez ortak sayısını 250’nin üzerine 

çıkarmamak (Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan, hisse senetleri halka arz edilmiş 

Anonim Ortaklık kapsamına girmemek ve dolayısıyla SPK kaydında olmamak) amacıyla 

yeni ortaklarını pay defterine kaydetmedikleri ve mevcut ortakların özel kayıtlarında 

izledikleri görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak herhangi bir uyuşmazlıkta ortak 

olunduğunun ispatında zorluklar yaşanmaktadır.  

d. Diğer taraftan Kurul kaydındaki ortaklıkların belli oranda temettü dağıtımı zorunlu 

olmakla birlikte, yatırımcılara daha fazla temettü vereceklerini vaad ederek halka arzda hisse 
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senedi satan ortaklıkları zorlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yüksek orandaki 

kar vaadine inanarak hisse senedi alan yatırımcıların hiç kar alamadığı durumlar ortaya 

çıkmaktadır. 

İzinsiz halka arz olarak tanımlanan bu fiili işleyenler için Kurul tarafından 

alınabilecek tedbirler ve yapılacak suç duyurusu üzerine açılacak ceza davası sonucunda 

sanıklara verilebilecek cezalar Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

 

28) Kurumsal Yönetim 

Kurumsal Yönetim;  

 Bir şirketin yönetim kurulu, ortakları ve diğer menfaat sahipleri arasındaki 

ilişkiler dizinidir. 

 Tarafların şirket üzerindeki haklarının ve sorumluluklarının dağılımını 

belirler. 

 Şirketle ilgili konularda karar almanın kural ve prosedürlerini tanımlar. 

 Şirket hedeflerinin, bu hedeflerin gerçekleştirilme yollarının ve performans 

gözetiminin oluşturulmasını temin eder.  

 

a) İyi Kurumsal Yönetimin Unsurları; 

 Disiplin, 

 Şeffaflık, 

 Bağımsızlık, 

 Hesap Verebilirlik, 

 Sorumluluk, 

 Eşitlik, 

 Sosyal Sorumluluk’tur. 

 

b) Kurul, Kurumsal Yönetim Alanında Ne Yaptı? 

 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum, 

 Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Faaliyetlerinin Ayrılması 

 Bağımsız Denetim Firması Rotasyonu  

 Denetimden Sorumlu Komite Oluşturulması 

 Halka Arzlarda Kamuyu Aydınlatma 

 Özel Durumların Kamuya Açıklanması 

 Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemi 
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 Birikimli Oy Sistemi  

 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Açıklama Zorunluluğu 

 Şirketlere İnternet Sitelerinde Yatırımcılara Yönelik Bilgileri Açıklama 

Tavsiyesi 

 İMKB’de Kurumsal Yönetim Endeksi Oluşturulması. 

 

29) Kamuyu Aydınlatma Platformu 

Sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlerin ve tüm aracı kuruluşların 

finansal tablolarının, özel durum açıklamalarının ve diğer bildirimlerinin bilgisayar ağları 

üzerinden elektronik imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesini hedefleyen 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa tarafından 

gerçekleştirilen ortak bir projedir. Tüm bağımsız denetim kurumları da ilgili finansal tabloları 

imzalamakla sınırlı olmak koşuluyla KAP kapsamında yer almaktadır. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu bir e-Devlet uygulamasında olması gereken tüm 

unsurları (Devlet: Kurul, Şirket: KAP şirketleri, Vatandaş: Sermaye Piyasası Yatırımcısı) 

içermesi sebebiyle, tam bir e-Devlet uygulaması olarak Kurulun AB sürecinde attığı önemli 

bilişim yatırımlarından birisidir. 

KAP, Türkiye’nin ilk resmi elektronik imza projesidir. Uygulama yaygınlığı 

açısından, borsada hisseleri işlem gören tüm şirketler, tüm aracı kurumlar ve Kurul listesine 

kayıtlı tüm bağımsız denetim kurumları olmak üzere coğrafi olarak tüm Türkiye’ye yayılmış 

550’yi aşkın şirketi ve 2500’ü aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır. 

İnternet kullanıcıları gerek finansal tablo ve dipnotları bilgilerine, gerekse özel durum 

açıklamalarına anında erişebilecekleri gibi, bazı basit sorgu ve analizlerini yapabilme 

olanağını bu sistemde bulabileceklerdir. KAP’ın yayın sitesine http://www.kap.gov.tr 

adresinden ulaşılabilir. 
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Platformun genel yapısını aşağıdaki şekil ile özetlemek mümkündür: 

 

 
 

KAP’ın Sonuçları ve Kazanımları 

İMKB’de işlem gören şirketler ve aracı kurumlar, mevzuat gereği, şirketlerinin mali 

durumları ve faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendirmekle yükümlüdürler. Şirketler bu 

yükümlülüklerini genel olarak, periyodik finansal tablo ve özel durum açıklaması 

bildirimleriyle yerine getirmektedirler. Bildirimler kağıt ortamında faks ve/veya posta 

aracılığıyla Kurul ve İMKB’ye ulaştırılmaktadır. KAP ile bu bildirimlerin internet üzerinden 

ve elektronik imzalı olarak güvenli bir şekilde Kurul veritabanına gönderilmesi, 

kaydedilmesi ve kamuyu aydınlatma işlevini yerine getirmek üzere bir web sitesinden 

yayımlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda KAP’la birlikte aşağıdaki sonuçlar ortaya 

çıkacaktır. 

 

Güvenilirlik: Faks veya posta yoluyla gelip yayınlanan bilgilerin elektronik imza ile 

gönderilmesi suretiyle verilerin güvenilirliği sağlanmaktadır.  

Bilgiye Ulaşma: Yapılan açıklamaların bekletilmeksizin, sisteme gönderildiği anda 

kamuya açıklanması suretiyle kullanıcılar eş zamanlı, güvenli ve hızlı bir şekilde bilgiye 

ulaşmış olacaklardır.  
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Bilgide Etkinlik: Kullanıcılar bilgiye daha hızlı ulaşmalarının yanında, finansal tablo 

karşılaştırma, finansal tablo kalemlerinin karşılaştırılması ve özel durum açıklamalarını 

konularına göre karşılaştırma olanaklarını kullanarak daha kullanılabilir ve etkin şekilde 

ulaşmış olacaklardır.  

Güncellik: Her bir şirket bazında, ilgili şirket hakkında yatırımcılar için önem taşıyan 

genel bilgileri içeren “Şirket Genel Bilgi Formu” adı altında bir form oluşturulmuştur.   

Tam ve Yeterli Bilgi  

Maliyetlerde Azalma  
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SERMAYE PİYASASI KURULU 

ve 
SERMAYE PİYASASI KURULU İLE İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
Web Adresi: http://www.spk.gov.tr/ 
Adres:  Eskişehir Yolu 8. Km. No:156 
   06530-ANKARA 
Tel:  (0312) 292 90 90 
Faks:  (0312) 292 90 00 
 
 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)  
Web Adresi:  http://www.imkb.gov.tr/ 
Adres:  Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun cad. 
  Emirgan 34467-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 298 21 00 
Faks:  (0212) 298 25 00 
 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 
Web Adresi: http://www.mkk.com.tr/ 
Adres:  Askerocağı cad. No:15 
  Süzer Plaza Kat:2 
  34367 Elmadağ-Şişli/İSTANBUL 
Tel:  (0212) 334 57 00 
Faks:  (0212) 334 57 57 
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) 
Web Adresi: http://www.tspakb.org.tr/ 
Adres:  Büyükdere cad. No:173 
  1. Levent Plaza A Blok Kat:4 
  34394 Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 280 85 67 
Faks:  (0212) 280 85 89 
 
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) 
Web Adresi: http://www.koteder.org.tr/ 
Adres:  İş Kuleleri Kule-2 Kat:8 
  34330 4. Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 350 24 10 
Faks:  (0212) 350 24 11 
 
 
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 
Web Adresi: http://www.tkyd.org/ 
Adres:  Yıldızposta cad. Dedeman İşhanı 
  No:48 Kat:7 34349 
  Esentepe-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 347 62 73 
Faks:  (0212) 347 62 76 
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İstanbul Altın Borsası (İAB) 
Web Adresi:  http://www.iab.gov.tr/ 
Adres:   Rıhtım cad. No: 231-233 
  34425 Karaköy- İSTANBUL 
Tel:  (0212) 292 66 00 
Faks:  (0212) 292 66 18 
 
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank A.Ş.) 
Web Adresi: http://www.takasbank.com.tr 
Adres:  Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad.  
  Mecidiyeköy Yolu Sok. No: 286  
  34381 Şişli-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 315 25 25 
Faks:  (0212) 315 25 26  
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) 
 
Web Adresi: http://www.gyoder.org.tr/ 
Adres:  Nispetiye cad. Levent İşmerkezi 
  No: 6/2 Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 282 53 65–(0212) 325 28 25 
Faks:  (0212) 282 53 93  
 
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 
 
Web Adresi: http://www.kyd.org.tr/ 
Adres:  İş Kuleleri Kule-2 Kat:8 
  34330 4. Levent-İSTANBUL 
Tel:  (0212) 279 03 99 
Fax:  (0212) 325 16 45 – (0212) 279 07 44 

 

 


