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MÜSİAD, 32 yıllık yolculuğunda değerleri doğrultusunda yürüttüğü faali-
yetlerini yalnızca bir ‘iş adamları derneği’ kapsamıyla sınırlandırmamıştır. 
Aynı zamanda akademiyle ilişkisini devam ettirmiş, şimdiki ve gelecekteki iş 
adamlarına rehberlik edecek, onlara yön verecek eserlerin yayımlanmasına 
zemin hazırlamıştır.

Kuruluşumuzdan bugüne ticaretin ahlaktan, erdemden bigâne olmadığının 
altını çizdik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bina ettiği Medine Pazarı’nı ken-
dimize rol model aldık. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Planlama, Eğitim 
ve Kültür Komisyonumuzun öncülüğünde ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş 
birliğiyle hazırlanan İş ve Yönetim Serisi’ni siz değerli muhataplarıyla buluş-
turmanın gururunu yaşıyoruz.

Dokuz kitaptan müteşekkil olan seri erdemli ticaretten aile şirketi yapılan-
masına, ortaklık kültüründen fuar rehberine kadar geniş bir yelpazeyi barın-
dırıyor. Türkiye’yi yepyeni ufuklara taşıyabilme misyonumuz doğrultusunda 
‘Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji’ ilkesine yatırım yaparken; gelecek nesillere 
çok daha üretken ve refah bir Türkiye miras bırakabilmeyi hedefliyoruz. Hak-
lı rekabetin geçerli olduğu, dürüst, değerlerimize uygun bir ticari ortamın 
oluşturulması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Böylece MÜSİAD olarak yola 
çıktığımız günden beri iş dünyasına katkısı olacağını umduğumuz eserleri-
mize bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz.

Tüm okurlarımıza doğru, ahlaklı ve erdemli ticarete dair bir güzellik bıraka-
bilmek ümidiyle, keyifli okumalar diliyorum.

Mahmut ASMALI
MÜSİAD Genel Başkanı

Takdim
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Finansman ihtiyacı, ekonomiler için olduğu gibi işletmeler için de önemli bir 
husustur. Özellikle sermaye birikiminin yeterli olmadığı toplumlarda hem 
makro ekonomik göstergeler açısından hem de mikro ölçekte işletmelerin 
büyüme potansiyeli bakımından sermaye ihtiyacının önemi daha da önemli 
hale gelmektedir.

Öz sermaye yanında dış kaynak yoluyla finansman teminine yönelik yeni ve 
alternatif finansman modelleri de bir yandan gelişmektedir. Tüm bu ve ben-
zeri süreçlerin ekonomi ve işletme sermaye yeterliliklerini güçlendirme etkisi, 
iyi işleyen bir sermaye piyasasının varlığını gerektirir. Kurum ve kuralları ile iyi 
çalışan ve aynı zamanda alternatif finans enstrümanları ile sermaye yeterliliği-
ni güçlendirmeye odaklı sermaye piyasaları ise öncelikle birey ve işletmelerin 
sermaye birikimleri için iyi birer rehber olacaktır.

Yusuf Balcı, bu eksiklikleri gidermeye ve aynı zamanda sermaye birikimini güç-
lendirmeye yönelik olarak farkındalık oluşturacak bu kısa fakat kıymetli çalışma-
sı ile sermaye piyasasının önemini, finansmana erişimin yollarını ve işletmelerin 
sermaye ihtiyaçlarını gidermede alternatif yöntemleri vurgulamaktadır.

Özkaynağa dayalı sermaye büyümesi yanında dış kaynak kullanımı ve halka 
arz ile finansman desteklerinin ipuçlarına değinilen elinizde kitabın özellikle 
küçük ve orta ölçekli işletme yönetimlerine ve girişimcilere yeni ufuklar aça-
cağı muhakkaktır.

Bu serinin oluşmasında katkı ve emekleri olan MÜSİAD ile Üniversitemiz çalı-
şanlarına teşekkür eder, kitabın yazarı Yusuf Balcı Hocamızı kutlarım.

Okuyuculara faydalı olması dileklerimle…

Prof. Dr. Ömer TORLAK
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Ön Söz
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Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji sloganıyla 32 yıldır üyelerimizle beraber ül-
kemizin ekonomik ve sosyal alanda kalkınması için çalışıyoruz. Bir toplumu 
ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri ahlaktır. Ekonomik gelişmenin 
önemli göstergesi ticaret ve sosyal kalkınmanın temel taşı ahlak beraberce 
yürüdüğü toplumlar sürdürülebilir bir kalkınmayı başarabilmiştir.

MÜSİAD Akademi olarak başlattığımız “İş ve Yönetim” serisinin kitapların-
dan biri olan “Halka Açık Şirket Olmak” İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği 
ile İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı tarafından kaleme 
alındı. Kılavuz niteliğinde bir başucu kitap olacak eserle; şirketlerin halka 
açılması olgusunu teorik ve pratik olarak anlayarak içselleştirmemize, MÜSİ-
AD üyelerinin ticaret ve iş yapma kültürüne katkı sağlayacağını inanıyoruz.

Literatüre katkı sağlayacağını umduğumuz “İş ve Yönetim” serisinin hayata 
geçiş aşamasında başta MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı olmak 
üzere Yönetim Kurulu üyelerimize, bu çalışmanın hazırlanmasında emek ve-
ren Genel Sekreterliğimize ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Son olarak bu 
serinin hazırlanmasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kıymetli yöneticile-
rine ve eserin müellifi Prof. Dr. Yusuf Balcı’ya da şükranlarımızı sunarız.

Dr. Savaş YILMAZ
MÜSİAD Planlama, Eğitim ve

Kültür Komisyonu Başkanı

Sunuş
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Ülkelerin gücünü, halkının yaşam kalitesini, refah düzeyini belirleyen esas itibariyle 
ekonomilerinin gücü veya bir başka deyişle ekonomik gelişme düzeyidir. Ekonomik 
gelişme de coğrafi konum, hukuki altyapı, organizasyon ve sistemler gibi önemli 
faktörlerin yanında ülkenin sahip olduğu beşeri, doğal ve finansal kaynaklarla yakın-
dan ilgilidir.  Bu bakımdan dinamik bir ekonomik yapı ve ilişkilerle karşı karşıya olan 
ülkeler, sistemlerini ve beşeri kaynaklar dâhil, diğer faktörleri en iyi şekilde değer-
lendirme gayreti içindedirler. Bu bağlamda başta Türkiye olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelerde işletmelerin büyümesi önündeki en önemli kısıtı finansman sorunu 
oluşturmaktadır.

Özel kesimin ekonominin temel unsuru olduğu günümüzde ekonomik gelişme, özel-
likle bir doğal kaynak zengini olmayan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde aslında 
işletmelerin performansına ve gelişmesine bağlıdır. Bu bakımdan şirketlerin yapısı 
ve niteliği bu ülkelerin gelişmelerinde hayati önem taşımaktadır.

Ülkemizde, gelişme sürecinde olan şirketlerin yapısı genelde halka açık olmayıp, 
“aile şirketi” veya “kapalı aile şirketi” ya da “kapalı şirket” şeklindedir. (Aile ya da 
kapalı şirketlerin aksine “halka açık şirketler” çok sayıda insanın ortak olduğu şirket-
lerdir.) Kapalı şirketler de büyüme sürecinde kurumsallaşma ve daha önemlisi genel 
olarak yeterli miktarda ve uygun şartlarda finansmana erişme sorunları yaşamakta-
dır. İşte büyümek ve performanslarını geliştirmek isteyen şirketlerin halka açılması 
(hisselerinin tamamını veya bir kısmını halka arz etmesi, bir başka ifadeyle “halka 
açık şirket” haline gelmesi özellikle bu iki temel sorunun çözümü açısından bir imkan 
ve fırsat oluşturmaktadır. 

Ülkemizde, şirketler belirli bir büyüklüğe erişinceye kadar genel olarak iç kaynak-
lardan yararlanmaktadırlar. Ancak, bir müddet sonra iç kaynakların yetersiz kaldı-
ğı görülmekte ve yeni kaynak arayışlarına gidilmektedir. Bu bağlamda yapılan bazı 
araştırmalar, şirketlerin, günümüzdeki en büyük kaynak bulma yöntemlerinden biri 
olan halka arzdan nasıl yararlandıkları göstermektedir. (Bekçi vd., 2010)

Prof. Dr. Yusuf BALCI

Giriş

Şirketlerin halka açılması, halka açılmanın nasıl gerçekleştiği ve ilgili süreçler, halka 
açılmanın işletmeye sağlayacağı avantajlar ve muhtemel dezavantajları gibi konular 
başta KOBİ’ler olmak üzere büyüme arzusunda olan işletmelerin karşılaştığı ve çoğu 
zaman da yeterince bilgi sahibi olunmayan hususlardır. Bu nedenle işletmelerimizin 
halka açılma bakımından var olan fırsatları değerlendirebilmeleri ve gerektiğinde 
gecikmeden inisiyatif alabilmeleri önemli bir noktadır.

İşte bu kitap, işletmelerimiz, özellikle KOBİ’ler açısından önem arz eden “şirketlerin 
halka açılması” bakımından önemli konuları pratiğe yönelik olarak ve yalın bir şekil-
de özetlemek, işletmelerimizin halka açılma konusunu sağlıklı bir şekilde değerlen-
direbilmelerine yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kitabın, değerli okurlarımıza ve iş dünyamıza yararlı olması dileğiyle…
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1. Halka Arz, Halka Açılma ve
Halka Açık Ortaklık Nedir?

Bilindiği gibi; hisselerinin (paylarının) tamamı veya bir kısmı halka arz 
edilmiş ya da halka arz edilmiş kabul edilen şirketlere “halka açık şirket” 
ya da “halka açık ortaklık” denir1. Yalın olarak belirtirsek; halka açık şir-
ketler, payları halka satılan şirketlerdir. Bunun gerçekleşebilmesi için söz 
konusu şirketlerin hisselerini halka başlangıçta arz etmiş olması, yani halka 
açılmış olması gerekir. 

Halka açılma, halka kapalı bir anonim ortaklık tarafından çok sayıda ve ön-
ceden bilinmeyen (belirlenmemiş) yatırımcıya şirkete ortak olmaları amacıy-
la ilk defa hisse (pay2) satışı yapılmasını ifade eder.

Daha geniş bir kavram olan halka arz ise, bir anonim şirkete ait payların yanın-
da tahvil, kira sertifikası vs. tüm sermaye piyasası araçlarının, belirli süreçlere 
ve düzenlemelere uygun olarak önceden bilinmeyen çok sayıda yatırımcıya 
çağrı ve ilan yoluyla satışını ifade eder. 

Halka arz, halka açık olmayan (kapalı) bir anonim şirket tarafından ilk defa 
yapılırsa buna “halka açılma” denir. Şayet, halka açık bir şirket (daha önce 
paylarını halka arz etmiş) paylarını tekrar halka arz ederse buna “ikincil halka 
arz” ya da kısaca yine “halka arz” denir. (SPK, 2022a) 

Bilindiği üzere şirket türlerinden sadece anonim ortaklıklar halka açılabilir. 
Anonim ortaklığa ait paylar (hisseler) halka arz edildiğinde şirket kendi ira-
desiyle halka açık hâle gelmiş olur. Diğer yandan, Sermaye Piyasası Kanu-
nu’na göre pay sahibi sayısı 500’ü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz 
olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar da başta Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurul 
Kararları olmak üzere olmak üzere halka açık anonim ortaklık hükümlerine 
ve mevzuatına tâbi olurlar. 

Halka arz yöntemiyle,
sermayelerini daha da 

kuvvetlendirerek gerek ulusal 
gerekse uluslararası şirketlerle 

rekabet konusunda önemli
bir avantaj sağlayabilirler.

1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre (m. 1531) “ortaklık” ve “şirket” eş anlamlı olup birbirleri yerine kullanılabilir.
2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda hisse senedi pay senedi şeklinde isimlendirilmektedir. Bu nedenle nama yazılı hisse ile pay senedi kavramları aynı belgeyi ifade eder. 
Pay senetleri literatürde hisse senedi olarak adlandırılır. Pay ya da hisse senetleri, anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli 
evrak niteliğini haiz senettir.
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Halka açık şirketlerin hisseleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak su-
retiyle Borsa İstanbul’da işlem görür, alınır-satılır. 

Borsa’da hisse senetlerinin işlem görebileceği iki piyasa vardır:
 
 • Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile 
 • Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)

Halka arz durumunda işletme Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerin 
yanında ilave yasal düzenlemelere de tâbi olurlar. Bunların başında halka arzın 
da tanımlandığı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gelir.  

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre “halka arz”, sermaye piyasası araçlarının 
satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı de-
vamında gerçekleştirilen satışı ifade etmekte olup, payları halka arz edilmiş 
olan anonim ortaklıklar halka açık ortaklık statüsünü kazanmakta ve Sermaye 
Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil düzenlemelere 
tâbi olmaktadırlar3.

2. Şirketler Niçin
Halka Açılma Yoluna Gider?

Şirketler şüphesiz halka açılmaya karar verirken halka açılmanın avantajlarını 
ve dezavantajlarını bir arada değerlendirirler. Bunları kısaca ele almada yarar 
bulunmaktadır:

a. Halka Açılmanın Avantajlar
İlave-Yeni ve Düşük Maliyetli Finansman Kaynakları

Halka açılmanın en önemli hususiyeti aslında anonim şirketler için bir doğ-
rudan kaynak oluşturularak gerçekleştirilen bir finansman yöntemi olmasıdır. 
Şirketlerin (anonim ortaklıkların) halka açılmasının en önemli sebeplerinin ba-
şında işletmelerin kaynak ihtiyacını karşılamak, özellikle yeni-ilave ve düşük 
maliyetli finansman kaynakları temin etmek gelmektedir. Halka açılma ve his-
se arzı şüphesiz en sağlıklı nakde erişim yoludur. 

Yatırımlarını finanse etmek isteyen kurumlar, kendi kaynakları yetersiz oldu-
ğunda, finansal piyasalara gelerek fon talebinde bulunurlar. Bu fonları etkin 
şekilde elde edebilmek için de finansal piyasalardaki farklı finansal ürünleri 
değerlendirirler. Fon teminine aracı olan kuruluşlar, finansal piyasalardan para 
piyasalarında, dolaylı finansmanla fon arz ve talep edenleri bir araya getir-
meden fonlamayı sağlarken, sermaye piyasalarında ise doğrudan finansman-
la fon talep edenlere, kıymetli evrak niteliğindeki finansal varlıklarını fon arz 
edenlere verilmesini sağlayarak, kaynak aktarımına imkan sağlanmaktadır. 
(Sırma, 2016)

Şirketler, halka arz yöntemiyle, sermayelerini daha da kuvvetlendirerek 
gerek ulusal gerekse uluslararası şirketlerle rekabet konusunda önemli bir 
avantaj sağlayabilirler. (Bekçi, 2010)

Özellikle belirtmek gerekir ki, teknolojilerin hızla geliştiği ve çetin bir rekabetin 
yaşandığı küresel ekonomilerde artık şirketler öz sermayelerinin dışında ila-
ve finansal kaynaklara daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. İşletmeler, özellikle 
yeni-ileri teknolojilere yatırım yapmada ve bunların uygulanmasında gecik-3 Tüm bu mevzuata ve ilgili süreçlerin detaylarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun web sayfasından erişmek mümkündür. (https://spk.gov.tr/)

Şekil 1. Halka Açılmanın Avantajları
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tikleri takdirde, malların sınır tanımadığı, küresel ticaretin önündeki engellerin 
DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) tarafından asgariye indirildiği şartlarda yaşamla-
rını sürdürme imkanını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 

Gerek ileri teknoloji ürünü üretim araçlarını satın almak, lisanslamak, gerek-
se bunları kendileri geliştirmek için AR-GE yatırımları yapmak yüksek mali-
yetler içerir. Uzun vadeli gelişmenin asıl yolu teknoloji geliştirmede de öncü 
olmaktan geçer. Zira bir işletme ileri teknoloji ürünlerini satın aldığında ya 
da lisansladığında aslında başkalarının ve o teknolojileri üretenlerin daha 
ileri teknolojileri üretmelerini finanse etmekte ve uzun dönemde aradaki 
makas kapanmak bir yana bu şekilde daha da açılmaktadır. Bu makası da-
raltmanın ve uzun dönemde sektörde ve pazarda öncü olmanın yolu ise yeni 
teknolojileri geliştirmeden geçer ki bu da AR-GE ile mümkündür. Şüphesiz 
AR-GE yatırımları (avantajlı devlet teşvik ve desteklerine rağmen) yüksek ma-
liyetler içerebilmekte ve kısa dönemde de sonuç vermemektedir. Bu bakım-
dan, ileri teknolojileri satın almanın çok daha ilerisi olan teknoloji geliştirmede 
öncülük olan AR-GE yatırımları da uzun vadeli ve güçlü bir finansman kaynağı 
gerektirir.

Kaldı ki, işletmeler her halükârda zaman içinde yenileme yatırımlarına ve 
mevcut kapasitelerinin artırımına ihtiyaç duyarlar. Bilimin ve teknolojinin hızla 
geliştiği ve küreselleşme sürecinde yenileme yatırımlarının önemi daha da art-
maktadır. Çetin bir küresel rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında piyasa-
daki rakipler de şüphesiz boş durmamaktadırlar. Bu bakımdan bir işletmenin, 
özellikle KOBİ’lerin asgari olarak mevcut pazarlarını koruması ve hatta yeni 
pazarlara açılması gerekir. Kaldı ki, işletmelerin hedefi daha da ileri ve yük-
sek olmalı; KOBİ dahi olsa işletmelerin uluslararası pazarlara açılmak ve bir 
dünya markası olmak gibi bir vizyona sahip olması gerekir. Özellikle işletme 
sermayesinin ortalama olarak çok yeterli olmadığı Ülkemizde orta ölçekteki 
işletmeler için yenileme yatırımları ilave kaynak gerektiren önemli bir konudur. 

Açıkladığımız bu hususlar hemen akıllara ölçek ekonomileri4 argümanını ge-
tirmektedir. Zira yukarıda ifade edilenler ve verimlilik ile ölçek arasında pozitif 
bir ilişki vardır. Ölçeğin gelişmesi, pazar payının büyümesi de yukarıda belir-

4 Üretim faaliyetinin daha fazla ya da geniş çaplı gerçekleştirilmesi durumunda birim maliyetin düşmesi ve üretim ölçeğinin büyümesinin maliyet avantajı sağlaması duru-
mudur. Ölçek ekonomileri teorisine göre daha fazla üretim yapan bir firmanın daha küçük ölçekte üretim yapan işletmelere göre daha düşük maliyetler ile çalışması beklenir.
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tildiği üzere ilave yatırımlar hatta şirket satın almaları icap ettirebilir. Tüm 
bu hedefler ilave yatırım ve uzun vadeli finansal kaynak gerektirir. Zira söz 
konusu yatırımların çoğu kısa vadeli geri dönüş sağlayıcı mahiyette değildir.

Görüldüğü gibi işletmeler, özellikle yüksek maliyetli teknolojilere yatırım yap-
mak, büyümek, pazar paylarını korumak ve genişletmek gibi nedenlerden 
dolayı güçlü bir finansal yapıya ve kaynağa ihtiyaç duyarlar. Türkiye gibi ge-
lişmekte olan ülkelerde bu yüksek büyüme arzusuna karşın sermaye kısıtı 
sorunu bulunmaktadır. Sınırlı olan kredi imkanlarına her zaman ve istenilen 
uygun şartlarda erişim imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca bunların vadesi de 
kısa olabilmekte ve şüphesiz krediler için bankalara faiz ödenmekte, bu da 
maliyetleri artırmaktadır. 

Bir şirket normal finans sisteminden borçlanma yoluna gittiğinde faiz gibi kar-
şılıklar öderken, halka hisse arzının faiz gibi bir maliyeti olmayıp pay sahiplerine 
temettü, kâr payı ödemesi yapılmaktadır. Bu durum adil olmanın yanında hem 
servetin ve refahın halka yayılması, hem de ekonomiye geniş halk kitlelerinin 
katılımı imkanları vermesi yanında alternatif finansman yöntemlerine nazaran 
daha düşük maliyetle finansal kaynak sağlanmasını mümkün kılmaktadır.

İşletmelerin hisselerinin halka arz edilerek satılması ile birlikte şirketler doğ-
rudan ve önemli büyüklükte bir kurumsal finansman kaynağına ulaşma imka-
nına sahip olmaktadır. Bu kaynak geri ödenmesi gereken geçici bir kaynak da 
olmayıp, işletmenin sermayesini artırıcı ve dolayısıyla kalıcı niteliktedir. 

Ayrıca, halka açılan bir şirketin gelecekte de hisselerini tekrar halka arz etmek 
veya halka arz edilmeksizin satmak suretiyle sermaye piyasalarından yeniden 
kaynak temin etme imkanları bulunmaktadır. Hisselerini halka arz eden şirket-
ler daha sonra ilave yatırım vs. nedenlerle yeni finansal kaynağa ihtiyaç duy-
maları halinde mevcut ortaklarının rüçhan hakkını (şirketlerin bedelli sermaye 
artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkını) kısıtlamak suretiyle 
İkincil Halka Arz yoluna gidebilecekleri gibi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ge-
rekli izinleri alarak sermaye artırımı yoluna da gidebilirler. (SPK, 2022a)  Böy-
lece halka açık şirketler ilave olarak yeni hisse senetleri çıkarabilecektir. Ayrıca 
halka açık şirketler, kayıtlı sermaye veya raf sisteminden yararlanarak daha 
kolay ve düşük maliyetli sermaye artırımı gerçekleştirebilir.

Bunların yanında halka açılan şirketler ihraç edecekleri borçlanma araçlarını 
ve kira sertifikası gibi borca dayalı araçlarını yatırımcılara satmak suretiyle de 
sermaye piyasaları vasıtasıyla kaynak oluşturabilirler. 

Diğer yandan halka açılma, şirketlerin normal kredi yoluyla borçlanma ma-
liyetlerini de olumlu yönde etkileyebilmektedir. Zira halka açılma şirketlerin 
kurumsal yapılarını güçlendirdiğinden, güvenilirliklerini ve bilinirliklerini artır-
dığından dolayı daha kolay ve daha uygun şartlarda finansman sağlayabilme-
lerine imkan vermektedir. 

Görüldüğü gibi, işletmeler halka açılarak hisselerini arz ettiklerinde şirketi yeni 
hissedarlarla büyütmekte, bu finansman yönteminde faiz gibi maliyetler de 
olmayacağı için daha döndürülebilir ve düşük maliyetli finansman sağlamak-
ta ve rekabet güçlerini artırmaktadırlar. Böylece işletmeler sağlıklı ve sürdü-
rülebilir bir şekilde büyüyebilmektedir. 

Halka açılan işletme bu şekilde öz kaynaklarını, öz sermayesini güçlendir-
mekte ve daha kalıcı, uzun vadeli yatırımlara yönelme imkanı bulmaktadır. 

Doğal olarak, halka açılma veya halka arz yoluyla sağlanan sermaye artışı 
işletmelerin finansal tablolarını ve rasyolarını olumlu yönde etkilemek-
tedir. Böylece işletmeler bir yandan işletmenin ve hisselerinin değerini ar-
tırmakta, bu surette daha fazla ve daha uygun krediye erişim imkanlarına 
ulaşmaktadır. İlave olarak, aşağıda belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Ku-
rulu denetimden geçen ve hesapları da bağımsız denetimden geçen halka 
açık şirketlerin ulusal ve uluslararası finansal kaynaklara daha kolay ve daha 
uygun şartlarda ulaşacağını da belirtmek gerekir.

Yerli ve Yabancı Şirketlerle
İşbirliğine Gidebilme İmkânlarının Artması 
Bilindiği üzere, pazarlarda küresel ve çetin bir rekabetin yaşandığı günümüz-
de şirketler, ölçek ekonomilerinden ve sinerji etkisinden istifade etme, çeşit-
lendirme, finansal nedenler, vergi avantajı ve rekabetin azaltılması gibi ne-
denlerden dolayı birleşme yoluna daha fazla başvurmaktadır. Halka açılan ve 
finansal ve kurumsal-yönetsel yapısını güçlendiren, daha fazla tanınan ve 
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yönetmeye çalışmakta, değişime ve yeni şartlara gereğince cevap vermeye-
bilmektedir. 

Hatta özellikle ikinci nesil patronlar (birinci neslin-kardeşlerin çocukları, ge-
linler-damatlar vs.) yönetime dâhil olduğunda iç çatışmalar ve aile içi rekabet 
gibi işletmeyi geriye götürecek sübjektif faktörler ortaya çıkabilmektedir.  Ye-
terince kurumsallaşmamış yapılarda zaman zaman ortaklar arasında ve aile 
menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında çıkar çatışmalarının meydana gel-
mesine, şirketlerin yönetim zafiyeti yaşamalarına ve ömürlerinin sınırlı olması-
na neden olabilmektedir.  Bu bakımdan, Türkiye’de geleneksel aile şirketlerinin 
belirli bir seviyeye geldikten sonra daha ileriye gidememelerinin hatta zaman 
içinde kaybolmalarının ana sebebini kurumsallaşamamak oluşturmaktadır. 
Zira STK’lardan meslek kuruluşlarına birçok organizasyondaki yöneticilerin 
o makamları adeta kendi mülkü olarak görebildiği ve senelerce bırakmadığı 
ülkemizde patron-aile bireylerinin doğrudan sahipleri oldukları işletmenin yö-
netim erkini devretmeleri hiç de kolay olmamaktadır. 

İşte şirketlerin halka açılmasının önemli bir avantajı şirketlerin hiç de kolay ol-
mayan kurumsallaşma ve yönetimlerinin profesyonelleşmesine imkan ver-
mesidir. Şirketlerin halka açık hâle gelmesi ile mülkiyet ve yönetim ayrılabil-
mekte, şirketlerin bu suretle profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmeleri 
söz konusu olabilmektedir. 

Öte yandan, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurumsal yönetim dü-
zenlemeleri çerçevesinde halka açık şirketlerin ilişkili taraflarla -paydaşlarla, 
yönetim kurulu, pay sahipleri, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile arasın-
daki ilişkiler düzenlenmekte ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ile 
birlikte halka açık şirketlerde kurumsal yönetimin tesis edilmesi kolaylaşmak-
tadır. Böylelikle, şirketlerin yönetiminde etkinlik sağlanmakta ve şirketlerin 
ömrünün belirli kişilerle sınırlandırılmasının önündeki engeller ortadan kaldı-
rılmakta ve şirketlerin performansı ve sürdürülebilirliği gelişmektedir. 

Genel olarak belirtirsek: aile şirketlerinin ömürleri nispi olarak kısa olmakta 
ve gelişme potansiyelleri de düşük olmaktadır. Halka açılan şirketler ise 
özellikle kurumsallaşma ve yönetimde profesyonelleşme nedeniyle daha 
hızlı büyümekte ve uzun ömürlü olmaktadır.

marka değeri yükselen işletmeler yerli ve yabancı ortaklıkları daha kolay 
gerçekleştirebilmekte ve böylece hem ilave finansmana ve yeni pazarlara 
ve teknolojilere de daha kolay ve avantajlı bir şekilde ulaşma imkanı bula-
bilmektedir. 

Ayrıca şirketlerin paylarının Borsa’da işlem görmeye başlaması ile birlikte, şir-
ketler yabancı ülkelerde de kolayca sermaye piyasası aracı ihraç edebilir ve o 
ülkede sermaye piyasası aracını kote ettirerek işlem görmesini sağlayabilirler. 
Böylece, yurt dışı piyasalara erişebilirler. Payları bir Borsa’da kote olan şirket-
lerin yabancı ortak bulması ve ortak girişim kurabilmesi imkanları artmaktadır. 
(Borsa İstanbul, 2023a)

Kurumsallaşma

Anonim şirketlerin kötü yönetimi sonucu yakın geçmişte birçok olumsuz tec-
rübe yaşanmıştır. Buna, en bilinen örneklerin başında Enron vakası gelir. 2000 
yılında Fortune dergisine göre ABD’nin en büyük on şirketinden biri olan 
Enron, zararlarının aslen şirketin uzantısından ibaret olan başka oluşumlara 
aktarılarak şirkete kârda olduğu görüntüsü verilmesi ve bu skandalın ortaya 
çıkması sonucu ABD tarihinin en büyük altıncı iflasını gerçekleştirerek tari-
he geçmiştir. Söz konusu şekilde şirketlerin kötü yönetimi ve bunun ortaya 
çıkardığı geniş çaplı etkiler sebebiyle, doksanlı yıllarda “Kurumsal Yönetim” 
(Corporate Governance) kavramı ortaya çıkmış ve birçok ülkede düzenleme-
lere konu olmuştur. (Tuğ, 2019) 

Üst yönetimin belirli ilkeler çerçevesinde düzenlenerek şirket, pay sahipleri ve 
diğer menfaat gruplarının korunması, kurumsal yönetim anlayışının hareket 
noktasını oluşturur. Şirket içinde gücün tek bir elde toplanması ve bu gücün 
denetlenmemesi durumu, son yıllarda ortaya çıkan birçok şirket iflasının ne-
deni olarak kabul edilmektedir. (Tuğ, 2019)

Ülkemizde şirketlerin, özellikle KOBİ’lerin büyük bir kısmı aile şirketlerinden 
oluşmakta ve bu işletmelerin önemli bir kısmında profesyonelleşme ve ku-
rumsallaşma ise maalesef zayıf kalmaktadır. Zira belirli bir başarıyı yakala-
mış aile şirketinin bireyleri zaman zaman aşırı özgüvenle, profesyonelleşme-
ye ve istişareye çok fazla itibar etmeden şirketlerini geleneksel yöntemlerle 
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Şeffaflaşma 

Halka açılma, kurumsallaşmayla birlikte artan şeffaflaşmasına, çoğu şirketin 
ilk bakışta pek de sıcak bakmadığı ancak aslında yararlarına olan bağımsız 
denetim gibi yükümlülükler nedeniyle daha iyi denetlenmesine ve daha iyi 
yönetilmesine yol açmaktadır. Söz konusu şirketler, halka açılma nedeniyle 
zorunlu hâle gelen, KGK - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumu ve kısmen de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kri-
terlere göre belirlenen bağımsız denetim kapsamında (halka açık şirket ol-
masa da zaten zorunlu olarak tâbi değilse) halka açılma vesilesiyle bağımsız 
denetime tâbi olmanın da şirket açısından (çok da yüksek olmayan bağımsız 
denetim raporu hazırlatma maliyeti dışında) önemli faydaları söz konusudur. 

Bilindiği gibi bağımsız denetim, esas itibariyle, işletmelerin yıllık finansal 
tablo ve diğer finansal bilgilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir; 
bu konuda makul bir güvence sağlar. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, şef-
faf, anlaşılır ve güvenilir bilgi çok değerli olup, bu da ancak dışarıdan bir 
gözle yani bağımsız denetimle elde edilebilir.

Bağımsız denetim raporu hazırlatarak şirket yöneticileri ve hissedarları ve tüm 
paydaşlar şirketin hesaplarının doğru ve güvenilirliğinden emin olmakta, şir-
ketle ilgili sorunlu alanları görebilmekte, bu bilgiler ışığında geleceğe yönelik 
doğru ve sağlıklı planlar yapma imkanı bulmakta ve kısaca işletme ve yöne-
tim daha şeffaf ve hesap verebilir hâle gelmektedir. Hatta bağımsız denetim 
işletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine de yardımcı 
olabilmektedir. Bu yönüyle bağımsız denetim işverene ve yönetime denetim 
açısından önemli fayda sağlamakta ve hesapların olan güvenini de artırmak-
tadır. Ayrıca bağımsız denetim işletmenin zayıf ve güçlü yönlerini, barındırdığı 
riskleri göstermekte, hatta potansiyel gelişme alanlarına ışık tutabilmektedir.

Şirkete ilişkin başta mali tablolar olmak üzere bilgilerin doğruluğu ve güve-
nilirliği çalışanlar, tedarikçiler gibi paydaşların yanında özellikle yatırımcılar 
ve kredi verenler bakımından çok önemli olup bu bağlamda avantajlar sağ-
lar. Kısacası bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların ve 
paydaşların hakları daha iyi korunmuş olur. Bağımsız denetimden geçmiş 
olmak devletle olan ilişkilerde de (Sermaye Piyasası Kurulu, vergi dene-

timleri gibi) olumlu bir etki oluşturur. Tüm bu hususlar, yukarıda belirtildiği 
gibi, halka açık şirketlere banka ve finans kurumları başta olmak üzere yur-
tiçinden ve uluslararası kuruluşlardan daha kolay ve daha uygun şartlarda 
finansman sağlama, ortaklık ve iş birliklerini geliştirme ve hissedar sayısını 
artırma imkanları sağlamaktadır.

İtibar - Güven

Halka açık şirketler, sermaye piyasası mevzuatında yer alan yükümlülüklere 
uyması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetim ve gözetimine tâbi olması, 
bağımsız denetim raporu hazırlatması nedeniyle, istikrarlı ve güven verici bir 
görünüm arz etmekte olup, söz konusu şirketler diğer şirketlere göre genel 
olarak daha fazla itibar görmektedir. 

Finansal rasyolardaki iyileşmeler, halka açılmanın kamuoyundaki olumlu al-
gısıyla da birleştiğinde işletmenin itibarını, tüketiciler ve paydaşlar nezdinde 
güvenilirliğini artırmaktadır.
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Halka açık şirket olmanın kurumsallık, iyi-profesyonel yönetim, şeffaflık, ba-
ğımsız denetimden geçmiş olmak ve bilinirlik gibi diğer avantajlarıyla bir-
leştiğinde halka açık şirketlerin kamu-özel ulusal ve uluslararası kuruluşlar 
ve işletmelere ilave olarak yine ulusal ve uluslararası düzeyde müşteriler ve 
tedarikçiler nezdinde de iyi bir şöhrete ve yüksek bir itibara, ticarette ve 
ekonomik hayatta aslında başlı başına sermaye olarak telakki edilebilecek 
yüksek bir prestije sahip olmaktadır. Halka açılma şirketlerin marka değe-
rini yükseltmekte bu da işletmeye önemli bir varlık artışı ve katkı sağ-
lamaktadır. Bu markaların ürünü tanım gereği yüksek kaliteli şeklinde bir 
algı oluşturmakta, böylece firmanın satışları artmakta, tedarikçilerden daha 
uygun şartlarda girdi temin edebilmektedirler. Hatta kurumsallaşmış ve bi-
linen bir işletmede çalışıyor olmak çalışanların işletmeye aidiyet duygusunu 
ve moralini yükseltmekte, bu da verimliliği olumlu yönde etkilemektedir. Bu 
tür işletmeler nitelikli işgücünü daha kolay istihdam edebilmekte ve bu iş-
letmelerde işçi devri de nispi olarak daha az olmakta, hatta aynı nitelikte 
çalışanlar daha düşük ücretler karşılığında çalışabilmektedir.  Zira çalışan-
lar işleri kıyaslarken en önemli faktör olmakla birlikte sadece ücret miktarını 
değil, bunun yanında işin “net cazibesini”, bir başka ifadeyle ücret + itibar + 
süreklilik + kariyer imkanları, vb.’ni dikkate alırlar. 

Bu nedenle, halka açık şirketlerin nitelikli işgücüne, girdilere, müşterilere ve 
finans kaynaklarına erişimi, ürettiği mal ve hizmetleri daha düşük maliyetle 
pazarlayabilmesi diğer şirketlere göre daha kolay olmaktadır. 

İşletmenin artan bilinirliği, itibarı ve güvenilirliği işletmenin tedarikçileriyle 
de ilişkilerini olumlu yönde etkilemektedir. Tedarikçiler, halka açık, kamuo-
yunda bilinen, hesapları şeffaf olan bir işletmeyle çalışırken fiyat ve vade gibi 
konularda ilave avantajlar sağlayabilmekte, hatta bu işletmelerle çalışmayı 
kendi reklamı ve itibarını güçlendirici bir unsur olarak görmektedir. 

Benzer şekilde halka açık bir ortaklığa ait işletmenin müşterileri olan firma-
lar ve tüketiciler de bu işletmeye ve ürününe daha fazla güvenmekte, işlet-
menin satışları bu şekilde arttığı gibi belirli bir oranda da olsa söz konusu 
işletmeler bir fiyat avantajı da sağlayabilmektedir.

Tanıtım

Halka açılma ya da halka arz işletmenin itibarını ve güvenilirliğini artırmanın 
yanında firmanın tanıtımını ve reklamını da yapmaktadır. Halka açık anonim 
ortaklık olmanın beraberinde getirdiği kamuyu aydınlatma yükümlülükleri 
ile birlikte şirketler bir yandan daha şeffaf ve hesap verebilir hâle gelirken 
diğer yandan şirketler kamuoyunda daha fazla bilinir hâle gelmektedir. Şir-
ketler halka arz sırasında izahname yayınlayarak aslında kamuya yönelik bir 
tanıtım yaparlar. Bu durum yatırımcıların ortaklık hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olmasına ve şirketin basında daha fazla yer almasına yol açmaktadır. 
Payları Borsa’da işlem gören şirketlere dair muhtelif bilgiler ve gelişmeler 
kamunun aydınlatılması ilkesi ve sermaye piyasası mevzuatı uyarında ön-
celikle Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve başta ekonomiyle ilgili olmak 
üzere yazılı ve görsel medyada yayınlanmakta ve böylece yurtiçinden ve 
yurtdışından ekonomiyi takip eden yatırımcılara ve ilgili kesimlere ulaşmak-
tadır. Bu durum şirketlerin hedef kitlesi kesimlere doğrudan ulaşmasını sağ-
lamaktadır. Halka açık şirketin daha bilinir hâle geldiği bu kesimler içinde 
potansiyel müşteriler, yatırımcılar, finans kurumları ile aynı sektörde faaliyet 
gösteren potansiyel iş birliği yapılabilecek paydaşları da içermektedir.

Firmanın isminin endekslerde ve ekonomi haberlerinde günlük yer alması 
işletmeye bir anlamda bedava reklam imkanı sağlamakta, işletmenin ve 
ürünlerinin markalarının bilinirliği de böylece artmaktadır. Hisseleri Bor-
sa’da işlem gören bir şirketle ilgili haberler medyada yer bulmaktadır. Hatta 
hisse sahipleri sosyal medyada gruplar oluşturmakta, işletmeyle yakından 
ilgilenmektedir. Doğrudan hisse sahiplerinin yanında potansiyel yatırımcılar, 
borsayla ilgilenenler halka açık şirketleri yakından takip etmektedir. Ulusal 
ve uluslararası yatırımcılar, müşteriler, kredi kuruluşları ve kamu kurumları 
nezdinde halka açık şirketler halka kapalı şirketlere göre daha yaygın olarak 
tanınmaktadır. Bu durum, şirketi faaliyet gösterdiği sektörde ve rakiplerine 
kıyasla avantajlı bir konuma getirmektedir. 
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Hisselerin Kolayca Nakde Dönüşebilmesi (Likidite)

Halka açık işletmelerde payların kolayca likiditeye dönüşebilmesi de ortaklar 
açısından önemli bir avantajdır. Normal şartlarda bir işletmenin sahiplerinin 
hisselerini kısmen veya tamamen satmaları, nakde çevirmeleri kolay bir durum 
olmayıp, uygun müşteri bulma, hangi değerden payın satılacağı konusundaki 
belirsizlikler aşılması gereken zorluklardır ve dolayısıyla bunlar zaman alır. 

Buna mukabil, halka açık şirketlerin hisselerinin Borsa’da işlem görmesi, 
sağlıklı organize olmuş piyasalarda sağlıklı bir fiyat oluşmasına ve yatı-
rımcıların bu fiyat üzerinden kolayca alım-satım yapabilmelerine imkan 
tanımaktadır. Bu piyasada ortakların şirket paylarını mümkün olan en kısa 
sürede piyasada gerçekleşen arz ve talebe göre belirlenen fiyat üzerinden 
alma ve satma imkanı bulunmaktadır. Böylelikle şirket ortaklarının sahip 
oldukları payları vakit ve değer kaybetmeden satmaları, nakde dönüştür-
meleri, ya da satın almak istedikleri hisseleri piyasa fiyatından satın alma-
ları mümkün olmaktadır.

Makroekonomik Faydaları

Diğer yandan makro olarak ele alındığında sermaye birikimin yetersiz olduğu 
şartlarda küçük birikim sahiplerinin tasarrufları da pay ya da hisse senedi sa-
tın alınmasıyla doğrudan ekonomiye katkı sağlamakta, işletmelere-üreticile-
re-yatırımcılara ulaşmaktadır. Hisse senedi piyasalarının genişlemesinin başta 
tasarruf oranının artması olmak üzere bunların doğrudan üretime yansıması 
ekonomi açısından çok önemlidir. 
Türkiye’de Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde 1984 yılında çıkarılan Men-
kul Kıymetler Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 
ve 1985 yılında faal hâle gelen menkul kıymetler borsasının aradan geçen 36 
yılda borsanın Türk ekonomisine yaklaşık 90 milyar $’lık doğrudan katkıda 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alan Türkiye, aslında büyük bor-
saların, küresel oyuncuların ortak olmayı, birlikte iş yapma potansiyeli yüksek 
olan bir ülke olmakla beraber sermaye piyasalarımıza bakıldığında özellikle 
halka açık olan şirketlerin değeri itibariyle henüz yeterli düzeyde olmadığı gö-
rülmektedir. Bu bakımdan, halka açık şirket sayısını ve bu şirketlerin işlem gö-
ren hisselerinin değerinin artması konusunda Türkiye’nin önünde alacağı uzun 
bir yol bulunmaktadır. Bu bağlamda halka açılma ve halka arz gibi konularda 
işletmelerin daha fazla bilgi sahibi olması bu piyasaları derinleştirerek genelde 
ekonomimize, özelde de işletmelerimize olumlu katkılarda bulunacaktır. 

Anonim şirketlerin halka açılmasıyla mikro (işletme) düzeyinde işletme ken-
disi için gerekli olan finansman kaynağını uygun ve adil bir şekilde temin 
ederken, makro olarak ekonomiye küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini 
değerlendirebilecekleri bir alan oluştururlar. Böylece halka açılan anonim 
şirketler bir yandan ekonomik gelişmenin en önemli unsuru olan tasarrufları 
artırırken diğer yandan servetin tabana yayılmasına etkin olarak katkıda bu-
lunurlar.
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b. Halka Açılmanın Dezavantajları 

Halka açılmanın yukarıda açıklanan avantajlarının yanında az da olsa genel ve 
Türkiye’ye özel bazı dezavantajları, ya da daha ziyade bazı şirketlerin deza-
vantaj olarak telakki ettiği hususları da ele almakta yarar vardır:

Halka Açılmanın Dezavantajları

Şekil 2. Halka Açılmanın Dezavantajları

Borsa Spekülatörleri Tarafından
Manipülasyona Maruz Kalma İhtimali

Özellikle yeterli derinliğin olmadığı Türkiye borsası gibi borsalarda bazı spe-
külatörler genelde borsa üzerinden haksız kazançlar elde etmek gayesiyle 
spekülatif işlemler yapabilmektedir. Tahtacı tabir edilen bazı kişiler belirli 
hisselerle ilgili sosyal medyada oluşturdukları grupları, fısıltı gazetesini ve 
bir türlü medyayı kullanarak yasalara aykırı olmasına rağmen Borsa’da işlem 
gören şirketlerin hisseleriyle ilgili manipülasyonlar yapabilmekte ve bundan 
özellikle küçük yatırımcılar zarar görmekte, şirketler de gerek maddi gerek-
se itibari olarak olumsuz etkilenebilmektedir. 

Firmanın isminin endekslerde 
ve ekonomi haberlerinde günlük 
yer alması işletmeye bir anlamda 

bedava reklam imkanı sağlamakta, 
işletmenin ve ürünlerinin 
markalarının bilinirliği de

böylece artmaktadır.
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Uluslararası Saldırılara Maruz Kalma İhtimali

Son dönemde bazı uluslararası süper güç ve odakların siyasal bazı planları 
uygularken, dünyayı ve ülkeleri tanzim etmeye çalışırken bu tür iddiaların 
üzerinde odaklandığı isimlerin başında gelen George Soros gibi iş adam-
larını ve bunların ekonomik güçlerini de kullanmaktadır.  Bu doğrultuda 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde sermaye gücünü kullanarak borsalar 
üzerinden ülke ekonomilerine sermaye piyasalarında manipülasyonlar 
yaparak saldırılar gerçekleşebilmektedir. Bu operasyonlar belirli şirket-
leri ele geçirme ve kısa yoldan bol ekonomik kazanç sağlama amacıyla 
olabildiği gibi ekonomiden öte siyasal amaçlar da taşıyabilmektedir. 

Şirket Üzerindeki Denetim ve Gözetim Baskısı
(Sermaye Piyasası Kurulu, Bağımsız Denetim),
Yönetimde Esnekliğin ve İnisiyatif Alanlarının Azalması,
Ticari Sırların İfşa Olması Endişeleri

Halka açılma sürecinin bir yandan şirketlerin işleyişinde ve yönetiminde 
profesyonelleşme, şeffaflaşma ve etkinleşme gibi yukarıda belirtilen birçok 
artısının yanında bu sürecin bazı geleneksel, değişime dirençli ve vizyonu 
şirketin ilk kuruluş aşamasını pek aşamamış bazı şirketler bu değişime sı-
cak bakmayabilir. Bu zaviyeden bakıldığında halka açık şirketler üzerindeki 
kurallılığın önemli bir unsuru olan denetim ve gözetimi (Sermaye Piyasası 
Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu, Bağımsız Denetim) bir baskı unsuru olarak 
telakki edilebilir. Zira halka açılan şirketler yeni bir otoritenin, Sermaye Piya-
sası Kurulu’nun denetimi ve gözetimi altına girmektedir.

Aslında işletmenin yapısal iyileşmesinin önemli bir unsuru olmayan ve özellik-
le geleneksel aile şirketlerinin kendiliklerinden gerçekleştirilmesi pek de kolay 
olmayan şeffaflaşma, kurumsallaşma ve profesyonelleşme bu bakış açısıyla 
işletmenin sahiplerinin-yöneticilerinin “yönetimde esnekliğin azalması ve ini-
siyatif alanlarının daralması” şeklinde olumsuz bir unsur ve dolayısıyla halka 
açılmanın dezavantajı olarak addedilmesi mümkündür. Ayrıca bu açıdan ba-
kıldığında kurallaşma ve kurumsallaşmanın getireceği yeni süreçleri bürokra-
tik süreçlerin artması şeklinde de değerlendirmek mümkündür. 

Asında bu konularda endişe duymaya pek de gerek bulunmamaktadır. Serma-
ye piyasası mevzuatının uygulamaları çerçevesinde, yönetim kontrolünün de-
vamını sağlayacak yöntemler mevcuttur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 
yer alan hükümler de dikkate alınarak şirketler ana sözleşmelerine bu amaca 
yönelik birtakım değişiklikleri halka arz gerçekleştirmeden yerine getirebilirler. 
Kaldı ki, gelişmiş birçok ülkenin sermaye piyasalarının aksine Türkiye’de hisse 
senetlerinin Borsa’da satın alınması suretiyle şirket ele geçirme operasyonları 
olmamıştır. Borsa’da yatırım yapan yatırımcıların temel amacı yaptıkları yatı-
rımlardan dolayı sermaye kazancı elde edebilmektir. (Güçlü, t.y.)

Halka açılma sonucunda ortaya çıkan kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün 
şirketlerimizde ticari sır ya da en azından bilgilerin gereksiz yere ifşa olacağı 
ve bunun da rekabet güçlerini olumsuz etkileyeceği şeklinde endişelere ne-
den olabilmektedir. 

Aslında yine bu konuda da endişe duymaya gerek bulunmamaktadır. Ka-
muyu aydınlatma konusundaki düzenlemeler şirketlere ticari sırların açık-
lanmasında esneklikler ve erteleme imkanı tanımaktadır. Ayrıca, kamuyu 
aydınlatma faaliyetleri şirketlerin farkındalıklarını ve bilinirlikleri devam etti-
rebilecek bir tanıtım fonksiyonu da icra etmektedir. Yapılan olumlu kamuyu 
aydınlatma açıklamaları ulusal basın ve yayın kuruluşlarında yer alabilecek 
ve konu çok sayıda kişiye ulaşabilecektir. Kaldı ki Türk Ticaret Kanunu ge-
reği tüm şirketlerin internet sitesi açmaları ve burada mali tablolara başta 
olmak üzere bazı bilgi ve belgelerin bulunması zorunluluğu (m. 1524) zaten 
bulunmaktadır. Bu durum da özünde kamuyu aydınlatmanın bir uygulaması 
olarak karşımıza çıkacaktır. (Güçlü, t.y.) Vurgulamak gerekir ki kamuyu ay-
dınlatma yükümlülüğü ve şeffaflık işletmelere olan güveni artırmakta ve 
işletmelerin sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkilemektedir.

Diğer Hususlar

Yönetimin en azından kısmen de olsa elden çıkacağı ve şeffaflığa bağlı endi-
şelere ilave olarak halka açılmanın doğrudan ve süreçlere bağlı olarak getire-
ceği çok fazla olmasa da birtakım maliyetler şirketlerin halka açılmasına so-
ğuk bakmasına neden olabilmektedir.  Zira halka açılmanın aşağıda açıklanan 
tanıtım, hukuk gibi alanlarda danışmanlık giderleri ile özellikle aracı kuruluş, 
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bağımsız denetim, MKK Kayıt ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu’na ödenecek 
ve Borsa İstanbul Kotasyon ücretleri gibi muhtelif unsurlardan oluşan maliyeti 
bulunmakta olup bunlar da halka açılma kararına olumsuz etki eden hususlar 
arasındadır. Oysa tüm bu maliyetlerin bir karşılığı-getirisi olup bir kısmı (ba-
ğımsız denetim raporu hazırlatma gibi) halka açılma olmasa da zaten gerçek-
leşebilecek giderlerdir.

Diğer yandan şirketler, halka açıldıklarında payları için Borsa’da oluşacak fiya-
tın gerçekçi olmayabileceğinden de endişe edebilirler. Ayrıca, halka arz edilen 
hisselere yeterli talep olmaması ihtimalinin yol açacağı itibar kaybı endişesi 
ve ilave olarak Borsa’daki dalgalanmaların hisse değerlerine olumsuz etkileri 
sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel itibar kayıpları da özellikle gelenek-
sel işletmelerin halka açılmasında olumsuz olarak telakki ettikleri hususlardır.

3. Halka Arz Yöntemleri 
Şirketler paylarını halka muhtelif şekillerde arz edebilirler. Halka arz üç şekilde 
olabilir. Birinci olarak şirketler (anonim ortaklıklar) sermaye artırımı yoluyla 
halka hisse arz edebilirler. Halka açık olmayan ortaklıklar, yapacakları sermaye 
artırımlarında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya tama-
men kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler. Bu ortaklıkların sermayelerinin 
tamamının ödenmiş olması zorunludur. Bu yöntemin ortak satışı yöntemine 
göre avantajı, elde edilen satış hasılatının doğrudan şirkete ait olması ve şirke-
tin bu hasılatı belirlediği finansman stratejisi çerçevesinde kullanabilme imka-
nına sahip olmasıdır. (SPK, 2022a) 

İkinci olarak şirketler mevcut paylarını halka arz edebilirler ki buna ortak satışı 
da denir. Bu yöntemde mevcut sermayeyi temsil eden paylarının bir kısmını 
ortak satışı şeklinde halka arz ederler. Üçüncü olarak şirketler söz konusu her 
iki yöntemi de kullanabilirler; bir başka ifadeyle şirketler bir yandan sermaye 
artırımı yoluyla halka pay arz ederken aynı anda mevcut payları da halka arz 
edebilir ki bu yol karma yöntem olarak nitelendirilir. 

İlk halka arzlarda “Borsa’da Satış Yöntemi” ve “Talep Toplama Yöntemi” veya 
“Talep Toplanmaksızın Satış” yöntemleri kullanılmaktadır. Halka açılmak üze-
re pay satışı yapacak ortaklıklar, esas itibariyle talep toplama ve Borsa’da satış 
yöntemlerinden birini kullanmak durumundadır. (Borsa İstanbul, 2023c)

Şekil 3. Halka Açılma Yöntemleri
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Borsa’da Satış Yöntemi 

İlk halka arzlarda “Borsa’da Satış” yöntemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun ona-
yı üzerine Borsa’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Borsa’da 
birincil piyasada halka arz yönteminin kullanılması için Borsa’ya başvurulması 
ve başvurunun Borsa Yönetim Kurulu’nca kabulü zaruridir. Borsa’da halka arz 
izahnamede belirtilen süre içinde gerçekleştirilir.  (SPK, 2022a) Borsa’da satış 
yönteminde, halka arz izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay-
lanmadan önce Borsa tarafından şirketin işlem görme başvurusu görüşülerek 
birincil piyasada halka arz başvurusunun kabul edilip edilmemesine karar veril-
mektedir. Borsa’da halka arza, izahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayınlan-
masına dair düzenlemesi dikkate alınarak, Borsa tarafından yapılacak duyuruyu 
takip eden ikinci iş günü başlanır. Borsa Birincil Piyasada yine bir aracı kuruluş 
vasıtasıyla yapılacak satışın, talep toplanmaksızın gerçekleşmesi durumunda 
satış süresi iki iş günü, talep toplama suretiyle gerçekleşmesi durumunda ise 
talep toplama süresi, en az iki en fazla üç iş günüdür. (Borsa İstanbul, 2023c)

Talep Toplama Yöntemi 

Borsa’da halka arz talep toplama yöntemiyle de yapılabilir. Talep toplama yön-
teminde yatırımcıların satışa sunulan paylara ilişkin talepleri toplanır ve bu ta-
leplerin önceden belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi ile satışa su-

Şekil 4. İlk Halka Arzda Satış Yöntemleri

nulan paylar yatırımcılar arasında dağıtıma tâbi tutulur. Talep toplama yoluyla 
satış yönteminde, yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına iliş-
kin talepleri talep formunun düzenlenmesi suretiyle toplanır ve satış işlemi talep 
toplandıktan sonra izahnamede belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. 
Yatırımcılar istedikleri takdirde, talep formunda satın almak istedikleri sermaye 
piyasası aracının miktarına ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. (SPK, 2022a)

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 çer-
çevesinde toplanır. Fiyat teklifi alma suretiyle talep toplamada, sabit fiyatla 
talep toplama yönteminden farklı olarak ihraççı veya ortak tarafından asgari 
bir satış fiyatı belirlenir ve bunun üzerindeki fiyat teklifleri toplanır. Fiyat aralığı 
ile talep toplama yoluyla satış yönteminde bir taban ve tavan fiyat belirlene-
rek bu fiyat aralığından yatırımcıların talepleri toplanır. Fiyat aralığı ile talep 
toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda tavan fiyat, taban 
fiyatın yüzde 20 fazlasını aşmayacak şekilde belirlenir. (SPK, 2022a)

Her üç yöntemde de talep toplamaya en erken, izahnamenin ve fiyat tespit 
raporunun yayımlanmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir. İzahname ve 
fiyat tespit raporunun farklı günlerde ilan edilmesi durumunda bu süre daha 
geç yayımlanan belgenin ilan tarihi itibarıyla başlar. Talep toplama süresi en 
az iki iş günü, en fazla yirmi iş günü olarak belirlenir. (Borsa İstanbul, 2023c)

Şekil 5. Talep Toplama Yöntemiyle Satış
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4. Borsaya Kayıtlı Şirketlerin Yükümlülükleri
Halka açılan ve borsaya kayıtlı şirketlerin şüphesiz mevzuattan kaynak-
lanan, KAP-Kamuyu aydınlatma, finansal tabloların hazırlanmasında KGK 
(Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)’nın yayım-
ladığı TMS5/TFRS6’lere tâbi olma, bağımsız denetim, Kurumsal Yönetim 
İlkelerini uygulama, belirli işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 
alma gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü

Halka açık şirketler, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek açıklamaların za-
manında kamuya açıklanmasını sağlamak ve kamuya bilgiyi eşzamanlı ola-
rak ulaştırmakla yükümlüdür. Burada esas olan, fiyatları etkileyecek herhangi bir 
bilgiden, şirketin mali durumunda ortaya çıkan önemli bir değişiklik veya geliş-
meden yatırımcıların haberdar edilmesidir. (Borsa İstanbul, 2023a) Kamuyu ay-
dınlatma yükümlülüğü ile hedeflenen, yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bil-
gilendirilerek 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 açıklanmasının temin edilmesidir. (SPK, 2022a)

Şekil 6. Borsaya Kayıtlı Şirketlerin Yükümlülükleri

5 ÜTMS: Türkiye Muhasebe Standartları.
6 TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları.

Talep Toplanmaksızın Satış

Daha istisnai olmakla beraber talep toplamaksızın satış yöntemi de bulunmak-
tadır. Talep toplamaksızın satış yöntemi, sermaye piyasası araçlarının bizzat ih-
raççı tarafından ya da aracı kuruluş vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, 
yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışıdır. (Bekçi, 2010) 
Bu yöntem Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Sermaye Piyasası Araçlarının 
Satışı Tebliği - (II-5.2)” (md. 3) ile düzenlenmiştir. Buna göre: “Payları Borsa’da 
işlem görmeyen halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni pay alma 
hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylarının satışında, Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış son yıla ait bilanço-
suna göre, paylarının defter değeri nominal değerinin en az iki katı olan ortak-
lıkların; son yıllık hesap dönemi içinde net dönem kârı elde etmiş olmaları ve 
aktif toplamının yirmi milyon TL’yi aşmış olmaları halinde, talep toplama yoluyla 
satış yöntemlerinden birisini kullanması zorunludur. Bu durumda, talep toplama 
işleminin ortaklık ya da yetkili kuruluş vasıtasıyla yerine getirilmesi mümkün-
dür. Ancak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan tutarın, nakit 
karşılığı artırılacak sermayeye oranının yüzde 10 ve altında kalması durumunda, 
yapılacak başvuru üzerine Kurulca uygun görülmesi halinde bu yöntemler uy-
gulanmayabilir. Kurul gerekli görmesi halinde talep toplama yoluyla satış yön-
temlerinden birisinin kullanılmasını zorunlu tutabilir veya bu zorunluluğu kaldı-
rabilir.” (mevzuat.gov.tr) 

Tahsislerin Belirlenmesi 

Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının yatırımcı grupları arasında 
tahsis edilmesi izahnamede tanımlanan niteliklere göre belirlenip satılabilir. 
Bu durumda, her bir yatırımcı grubu için yapılacak tahsisat oranlarına izahna-
mede ayrıntılı olarak yer verilir. Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının 
nominal değerinin, en az yüzde 10’unun yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde 
20’sinin ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunludur. Talep 
toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşı-
layacak kadar talep gelmiş olsun ya da olmasın, izahnamede esasları açıklan-
mış olmak koşuluyla, yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcıların asgari 
tahsisat oranlarını azaltmamak üzere, yatırımcı grupları için belirlenen tahsisat 
oranlarında kaydırma yapılabilir. (SPK, 2022a)
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Kamuyu aydınlatma ilkesi ile şirket yöneticileri bir döneme ait yönetim fa-
aliyetleri sonucunda kurumun genel performansı ve şahsi performansları-
nın değerlendirilmesine ilişkin bilgi sunmaktadır. Bu sayede şirket yönetimi 
gerek kurumun gerekse kendi performansları değerlendirilirken ortaya çı-
kacak asılsız iddia ve spekülasyonlardan da korunmaktadır. (Duman, 2011)

Borsa’da işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıla-
rın yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik 
önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlar ile bunların 
açıklanma esasları Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri ile belirlenmiştir. 
(Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”)

Finansal Tablo ve Raporların Düzenlenmesi ve
Kamuya Duyurulması Yükümlülüğü

Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar, finansal tablolarının hazırlanma-
sında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 
Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TMS/TFRS) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alırlar. Diğer taraftan, 
finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının açık ve anlaşılabilir hâle gel-
mesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi 
halinde uygulamayı belirlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
da kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun muhasebe düzenlemeleri 
uyarınca veya TMS/TFRS’ye göre hazırladıkları yıllık ve ara dönem finansal 
tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen süreler içerisinde 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve ortaklıkların kendi internet sitele-
rinde de yayımlanması zorunludur. (SPK, 2022a)

Bağımsız Denetim Yükümlülüğü 

Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar; yıllık finansal tabloları için sürekli, 
altı aylık ara dönem finansal tabloları için ise sınırlı bağımsız denetim yap-
tırmak zorundadırlar. Bağımsız denetim raporu finansal tablolarla birlikte 
kamuya açıklanır. Ayrıca, yıllık ve ara dönem yönetim kurulu faaliyet ra-
porlarının da bağımsız denetimden geçirilmesi gerekmekte olup, yıllık ve 
ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporunun bağımsız denetimi, faaliyet 

raporlarında yer alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolar ile tu-
tarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını kapsar. (SPK, 2022a) 
Yukarıda belirtildiği üzere bağımsız denetimin aslında işletmeler açısından 
yöneticilerin işletmenin gerçek finansal durumunu daha iyi anlama ve fi-
nansman sağlamak bakımından kredibilite ve kolaylık temin etmek gibi 
muhtelif faydaları bulunmaktadır. 

Payları GİP’te işlem gören ortaklıklar 3 ve 9 aylık ara dönem finansal raporları 
hazırlama yükümlülüğü ile 6 aylık finansal raporları ise bağımsız denetimden 
geçirme yükümlülüğünden muaf tutulmuşlarıdır. (Borsa İstanbul, 2023a)

İlişkili Taraf İşlemlerini Değerleme Yükümlülüğü

Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki varlık, 
hizmet veya yükümlülük transferleri işlemlerinde Sermaye Piyasası Kuru-
lu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen oranların aşılmasının öngö-
rülmesi durumunda, işlem öncesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
esasları belirlenen kuruluşlara işlemin değerlemesinin yaptırılması zorun-
ludur. (SPK, 2022a)

Kurumsal Yönetime İlişkin Yükümlülükler

Bilindiği üzere 1990’lı yıllarda yaşanan ve dünya çapında etkiler doğuran 
şirket içi skandallar, halka açık anonim şirketlerin yönetiminde yeni anla-
yışların gelişmesine sebep olmuştur. Zira halka açık şirketlerde meydana 
gelen olaylardan yalnızca ilgili şirket ve pay sahipleri değil, şirket çalışanla-
rı, alacaklılar, toplum ve devlet gibi diğer paydaşlar ve menfaat grupları da 
zarar görmektedir. Bu sebeple tüm dünyada şirket üst yönetimine ilişkin 
kurumsal yönetim başlığı altında birtakım ilkelerin tartışma ve düzenle-
me konusu olduğu görülmektedir. Konuya ilişkin olarak Türk hukukunda 
da Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda hukuki çerçeve 
çizilmiştir. (Tuğ, 2019) İlave olarak, kurumsal yönetim ilkeleri de Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir7. 

7 Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT) ile bu Tebliğ’in eki niteliğindeki “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri” (KYİ).
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Bu bağlamda, payları Borsa’da işlem gören şirketler tarafından, gönüllü ilke-
lere uyum durumunu raporlamak amacıyla Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 
(URF) ile Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere 
Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) hazırlanması gereklidir. Şirketler 
tarafından doldurulan bu formlar, (kurumsal yönetim uygulamalarının yılso-
nunu itibariyle durumunu şirketler arasında karşılaştırılabilir olarak göstermesi 
amaçlandığından) belli bir şablonda hazırlanmıştır. (SPK, 2022a) 

Kurumsal yönetimin gelişmesi özellikle geleneksel aile şirketleri ve KO-
Bİ’ler açısından çok önemli bir yapısal reformdur. Zira kurumsal yöne-
timin disiplin, şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk olarak 
ifade edilen unsurları aslında işletmenin diğer yükümlülüklerini ve ge-
nel performansını da doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek temel ni-
teliklerdir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen ilkeler, halka açık şirketlerde kurumsal-i-
dari yapıda da karşılık bulacak şekilde düzenlenmiştir. Bu bağlamda halka 
açık anonim ortaklıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği uyarın-
ca “Denetim Komitesi,” “Riskin Erken Teşhisi Komitesi,” “Aday Gösterme 
Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin yanında “Kurumsal Yönetim Komitesi” 
oluşturmak zorundadırlar. Tüm bu komiteler gibi kurumsal yönetim komi-
tesi de yönetim kurulu kararı ile kurulur ve görev yapar. 

“Kurumsal yönetim komitesi” anonim şirketin, sermaye piyasası mevzua-
tına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak kurumsal yönetim 
ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulun-
mak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak için uzmanlardan oluşturulan 
bir kurul şeklinde tanımlanabilir.  (Atasoy, 2018)

Kurumsal yönetim komitesinin başlıca görevleri şunlardır: 

 - Şirket içinde en iyi uygulamalara sahip olmak amacıyla gerek Serma-
ye Piyasası Kurulu gerekse uluslararası kabul gören standartlar çerçe-
vesinde sürekli iyileştirme süreçlerini uygulamaya koymak, 

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini tam anlamıyla uygulayıp uygu-
lamadığı, uygulamaması halinde neden uygulamadığını tespit etmek, 

- Şirketin kurumsal yönetim uyum raporunu onaylamak ve faaliyet ra-
porunun bir parçası olarak yönetim kurulu onayına sunmaktır.

Diğer taraftan, halka açık şirketlerden yönetimin kurumsallaşması bakı-
mından alınan önemli bir yapısal tedbir de söz konusu şirketlerin yönetim 
kurullarında bağımsız üye bulundurma yükümlülüğüdür. Yönetim kurulu 
üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Ancak şir-
ket yönetim kurulunda Yasa gereği icrada görevli olmayan yönetim kuru-
lu ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 
bağımsız üyeler de bulunur. Bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte 
birinden az olamaz.

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yükümlülükler
Kâr Payı Dağıtımı Halka açık anonim ortaklıkların kârlarını dağıtım esasları, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği ile düzenlenmiş-
tir. Buna göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr 
dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 
genel kurul kararıyla dağıtırlar. Ortaklıkların kâr dağıtım politikalarında as-
gari olarak aşağıdaki hususlara yer verilmesi gerekir: (Borsa İstanbul, 2023a)

- Kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kâra ka-
tılan diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranı, 

- Kâr payının ödenme şekli (nakden, pay senedi olarak dağıtma, belli 
oranda nakit belli oranda pay senedi gibi), 

- Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul 
toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, 
kâr payının ödenme zamanı, 

- Kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise buna ilişkin 
esaslar (Esas Sözleşmede belirlenmesi gerekir).
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5. Halka Açılma Süreci  
Halka arz, prosedür olarak Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu’na 
müracaatla başlayıp, başvurunun bu kurumlar tarafından incelenmesiyle 
devam eden ve halka arz izahnamesinin onaylanması sonrasında halka arz 
ve talep toplama başlama aşamasına gelinen kapsamlı bir süreçtir. Sürecin 
son safhasında ise halka arz edilen paylar Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başlanır. Ancak, sürecin doğru ve etkin gelişmesi iyi bir ön hazırlık yapıl-
masına bağlıdır.  (SPK, 2022a)

Şekil 7. Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yükümlülükler

Kurumsal yönetimin gelişmesi
özellikle geleneksel aile şirketleri ve 

KOBİ’ler açısından çok önemli
bir yapısal reformdur. 
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a. Karar Alma ve Ön Hazırlık 

Karar Alma 

Halka arz işletmeler için çok önemli bir karar olup işletme yönetimi tarafın-
dan ciddi bir değerlendirme gerektirir. Bu kapsam özellikle yukarıda belirti-
len halka açılmanın avantaj ve dezavantajları, ekonomik konjonktür ve işlet-
menin spesifik durumu ve hususiyetleri enine boyuna değerlendirilmelidir. 

Halka açılmaya karar verildikten sonra ise halka arz süreci titiz çalışmaları 
ve önceden hazırlığı gerektiren bir süreçtir. Öncelikle bu süreçte halka arza 
ilişkin söz konusu anonim ortaklığın bu amaçla genel kurul kararı alması ve 
yapılan genel kurulda şirketin Esas Sözleşmesinin bu doğrultuda değiştiril-
mesi gerekir. 

Şirket İçinde Sürece İlişkin Bir Ekip Oluşturulması

Halka arz sürecinin başarıyla ve etkin gerçekleşmesi bakımından faydalı ola-
bilecek öncelikli bir konu şirketin örgütsel yapısı içinde bir yapılanmaya gidil-
mesidir. Bu bağlamda, bir şirketin halka açılarak Borsa’da işlem görmesi ile 
ilgili şirket içinde ve dışında yapılacak bir dizi işlem olduğu için bir çalışma 
grubunun oluşturulması gerekmektedir. Halka açılmayı planlayan işletme 
bünyesinde halka arz konusunda tüm hazırlıkları ve çalışmaları yürütmek, 
işlemlere hazırlık yapmak ve özellikle takip etmekle görevli teknik bir ekip 
oluşturmak süreci kolaylaştıracak ve etkin yönetilmesine katkıda buluna-
bilecektir. Farklı isim ve yapılarda oluşturulabilecek bu ekipte örgütlenme, 
finans, hukuk, ile kamu kurumlarıyla ve halkla ilişkiler konusunda katkıda bu-
lunabilecek teknik bilgisi güçlü uzmanların yanında orta düzeyde yöneticilerin 
de bulunması yararlı olabilir. Bu ekip, öncelikli olarak bir iş planı ve listesi (che-
ck list) çıkarıp süreci takip etmelidir. (Tuna, 2022) Böylece Sermaye Piyasası 
Kurulu’na ve Borsa’ya yapılan başvurunun eksiksiz olması ve süreçlerin sağlıklı 
ve daha hızlı yürütülmesi sağlanabilecektir.

Şirketin Genel Kurul’a Gitmesi ve
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 

Halka açılmak ve paylarını halka arz etmek arzusundaki ortaklık öncelikle te-
mel bir ön şart olan şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına 
uygun olup olmadığını etüt eder. Zira halka açılma öncesinde şirket esas söz-
leşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun hâle getirilmesi için 
çeşitli değişiklikler yapılması gerekmektedir. Şirket esas sözleşmesinde Bor-
sa’da işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı, ortakların hakları-
nı kullanmalarını engelleyici hükümler söz konusu ise bu hükümlerin esas söz-
leşmeden çıkarılması, ayrıca esas sözleşmenin diğer hükümlerinin Sermaye 
Piyasası Mevzuatına uygun hâle getirilmesi gerekmektedir. Sermaye artırımı 
yoluyla halka arz yapılması durumunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümle-
ri uyarınca şirket genel kurulunca sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma 
haklarının sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır. Sermaye artırımı hususu şirket 
“esas sermaye sistemine” tâbi ise şirket genel kurulunca, “kayıtlı sermaye sis-
temine” tabi ise şirket yönetim kurulunca karara bağlanmalıdır. (Tuna, 2022)

Halka arzın sermaye artırımı yoluyla yapılacak olması durumunda TTK hü-
kümleri çerçevesinde genel kurulca sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma 
(rüçhan) haklarının sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır. (Tuna, 2022) Halka 
açılmaya karar veren şirket, esas sözleşmesinde sermaye piyasası mevzuatı 
açısından gerekli değişiklikleri yapmak doğrultusunda hazırladığı tadil tasarı-
larını Sermaye Piyasası Kurulu’na sunar. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin 
olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü alındıktan sonra söz ko-
nusu esas sözleşme değişiklikleri şirket genel kurulunun onayına sunulur. 
(SPK, 2022a)

Aracı Kuruluşun Seçimi ve
Aracılık Sözleşmesinin İmzalanması 

Halka arzda şüphesiz bir aracı kuruluşa ihtiyaç bulunmakta olup bu kapsamda 
şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendi-
rilmiş bir aracı kuruluşla aracılık sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. 
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Söz konusu aracılık sözleşmesinin tarafları şirket ile aracı kuruluş olup, halka 
arza yetkili aracı kuruluşların listesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet si-
tesinde yer almaktadır. Aracılık sözleşmesi tek bir aracı kuruluşla olabileceği 
gibi halka arz tutarı artıkça birden fazla aracı kuruluşun bulunduğu bir konsor-
siyum ile de yapılabilir. Bu durumda bir veya birden fazla lider aracı kuruluş 
bulunacaktır. Yapılacak sözleşmede aracıların ve şirketlerin hak ve sorumlu-
luklarının yanı sıra aracılık yüklenimi olup olmayacağı, yüklenimin ne şekilde 
yapılacağı, halka arz yöntemi ve diğer esaslı unsurlara yer verilir. (Borsa İstan-
bul, 2022b) (SPK, 2022a)

Ayrıca GİP’te işlem görmeyi planlayan şirketlerin gerekli hazırlıkları birlikte 
yürütmek için bir piyasa danışmanı ile Piyasa Danışmanlığı Anlaşması yapma-
sı da gereklidir. Bu anlaşmanın asgari şartları Borsa tarafından belirlenmiştir. 
(Borsa İstanbul, 2023a)

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim 

Sermaye piyasalarında kamuyu doğru bilgilendirme ve şeffaflık ilkesi kapsa-
mında paydaşlara ihtiyaca uygun ve güvenilir bilgi sunumu büyük önem taşı-
maktadır. Bu bağlamda, halka arz için başvuruda bulunan şirket, Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yıllara ve ara dönemlere ilişkin finan-
sal tablolarını sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve bu 
finansal tablolar için yetkili bir bağımsız denetim kuruluşuna özel bağımsız 
denetim yaptırmak zorundadır. (SPK, 2022a)

Bu kapsamda halka arz planlayan bir şirket finansal kayıtlarını TMS/TFRS’le-
re göre raporlamak ve bunları Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetimi Stan-
dartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından belirlenen şartları taşıyan bir bağımsız denetim kuruluşuyla sözleş-
me yaparak bağımsız denetim yaptırması gerekir. Bağımsız denetim kuru-
luşu yine KGK tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları uyarınca 
bağımsız denetim raporu hazırlar.

Borsaya yapılacak ilk kotasyon başvurularında sermaye piyasası aracının ve 
ihraççının niteliğine göre Borsa Genel Müdürlüğünce belirlenen ve Borsa in-

8 Başvuru dokümanları www.borsaistanbul.com adresinde “Halka Arz ve Borsa’da İşlem Görme” bölümünde yer almaktadır.

ternet sitesinde yer alan bilgi ve belgelerin bir dilekçe ekinde Borsa’ya iletil-
mesi zorunludur. İhracın niteliğine göre ilave bilgi ve belgeler istenebilmekte-
dir8. (Borsa İstanbul, 2023a) 

b. Halka Arz Süreci

Payların halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Borsa’da işlem gör-
me süreci ise Borsa İstanbul’un incelemelerine tabidir. Şirket paylarının hal-
ka arz edilip işlem görmesi için gerekli belgelerin hazırlanması ve süreç içinde-
ki aşamaların tamamlanması gerekmektedir. Tamamlanan evraklar da yetkili 
kurumlar olan Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a sunularak 
resmi başvuru yapılır.

Ayrıca tanıtım faaliyetlerine de bu aşamada hazırlanılmasında ve başlanma-
sında fayda vardır. Tanıtım faaliyetlerinin stratejisi, şekli ve içeriği bu aşamada 
belirlenir. Şirket paylarının halka arz edileceğine dair şirket yetkililerinin beya-
natları olabileceği gibi, yazılı ve görsel basında şirketin faaliyetleri hakkında 
bilgilere yer verilebilir. Diğer taraftan, şirketi tanıtmak amacıyla sadece ulusal 
değil, uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde de tanıtım faali-
yetleri yapılabilir. (Borsa İstanbul, 2023a)

Halka arz sürecinin en önemli aşamalarından ya da belgelerinden birini ise 
Sermaye Piyasası Kurulu’na verilecek olan halka arz izahnamesinin hazırlan-
ması oluşturur.

Halka Arz İzahnamesi 

Halka arz sürecinde, fon talep eden ihraççı ile fonunu arz edecek yatırımcı ara-
sındaki bağlantıyı kuran en temel belge izahnamedir. Zira yatırımcı, ihraççıyı 
resmi olarak ancak bu doküman seti ile tanıyabilmektedir. Kısacası sermaye 
piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında ihraççı hakkında bilgi ver-
menin vasıtası izahnamedir. İzahname, doküman niteliğini haiz olup birden 
fazla belgeden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kanununda (md.3) halka arz 
izahnamesinin şöyle tanımlanmıştır: “İzahname: İhraççının, finansal durum ve 
performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek 
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veya Borsa’da işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bun-
lara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme 
yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma bel-
gesidir.” (Sırma, 2016)

İçeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen halka arz izahnamesinin 
başvuru sırasında Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmesi zorunludur. İzahname, 
ihraççıya ve ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ile bir özet 
bölümü de içermek üzere bir ya da birden fazla belge şeklinde hazırlanabilir. 
Birden fazla belgeden oluşan izahname, ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piya-
sası aracı notu ve özetten oluşmaktadır. İhraççının ve varsa garantörün serma-
yesi, yönetimi ve faaliyetleri, finansal durumu ve karlılığı, ihraççının yönetim 
ve denetiminden sorumlu kişiler gibi bilgiler ihraççı bilgi dokümanında yer alır. 
Ayrıca ihraç edilecek veya Borsa’da işlem görecek sermaye piyasası aracının 
özellikleri, bunlara bağlı hak, yükümlülükler ve riskler ile halka arz ve Borsa’da 
işlem görmeye ilişkin bilgiler de sermaye piyasası aracı notunda yer alır. İlave 
olarak, varsa garantöre, ihraççıya ve ihraç edilecek sermaye piyasası aracına 
ilişkin temel özellik ile riskler ve ihraççı bilgi dokümanı ile sermaye piyasa-
sı aracı notunda yer alan bilgilerden yararlanılmak suretiyle hazırlanan kısa, 
açık ve anlaşılır ifadelerden oluşan bilgiler ise özette yer alır. İzahnamenin tek 
belgeden oluşması durumunda, ihraççı bilgi dokümanında, sermaye piyasası 
aracı notunda ve özette yer alması gereken bilgilere aynı doküman içerisinde 
yer verilir. (SPK, 2022a)

Başvuru

Şirket, gerekli evrakları hazırladıktan sonra halka arz izahnamesinin onayı 
için Sermaye Piyasası Kurulu’na, ilgili pazarda işlem görmek için de Borsa 
İstanbul’a müracaat eder. Halka arz sürecinin kısalması açısından Borsa İs-
tanbul başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu ile eşzamanlı ola-
rak yapılması faydalı olacaktır. Başvuru şirket tarafından yapılabileceği gibi 
yetkili aracı kuruluş tarafından da yapılabilir. Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) 
başvuruları şirket ve piyasa danışmanı tarafından birlikte yapılır. (Borsa İs-
tanbul, 2023a)

Yerinde İnceleme

Şirketin halka arz ve Borsa İstanbul’da işlem görme başvurusundaki eksik bilgi 
ve belgeler tamamlandıktan sonra, şirket merkez ve üretim tesisleri Serma-
ye Piyasası Kurulu ve Borsa uzmanlarınca ziyaret edilerek yerinde incele-
melerde bulunulmaktadır. 

İşlem görme başvurusunda bulunan şirketin türüne göre (sanayi şirketi, hiz-
met şirketi, sigorta şirketi, banka vb.) gerçekleştirilen incelemeler farklılık arz 
etse de esas itibariyle iki husus incelenmektedir. (Borsa İstanbul, 2023a)

Finansal Verilerin İncelenmesi Finansal verilerin incelenmesinde, şirketin 
finansal durumunun anlaşılması amacına yönelik olarak statik ve dinamik 
mali analizin yanı sıra önemli rasyoların analizi yapılır. 

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre özellikle 
aşağıdaki hususlar incelenir: 

- Mevcut sermayesinin tamamının ödenmiş olması, 
- Sermayesine başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde, varlıkların gerçe-
ğe uygun değere taşınması suretiyle oluşan değer artış fonları ve ben-
zeri fonların eklenmemiş olması, 

- Şirketin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde anonim ortaklığa dö-
nüşmüş olması durumunda; dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz 
kaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda 
sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı 
kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde göste-
rilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir rapo-
runun düzenlenmesi, 

- Şirketin halka arz izahnamesinde yer alacak en son tarihli finansal tab-
lolarına göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinde ta-
nımlanan ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarının tüm ala-
caklar toplamına olan oranı yüzde 20’yi veya aktif toplamına olan oranı 
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Şirketin payları Borsa İstanbul 
uzmanlarınca yapılacak incelemeler 

sonrasında Borsa Yönetim 
Kurulu’nca verilecek kararla 

şartlarını sağladığı Borsa İstanbul 
Pay Piyasası pazarlarından

birinde işlem görür.

yüzde 10’u geçmemesi (söz konusu oranlara uyum sağlamak amacıyla, 
ortakların mevcut paylarının satışından elde edilecek fonun ilişkili taraf-
lardan olan alacakların tahsilinde kullanılmasının ve ortaklığın bu hük-
mün dolanılmasına yol açacak şekilde tekrar alacaklı hâle getirilmeme-
sinin ortaklık ve halka arz edenler tarafından taahhüt edilmesi) gerekir.

Finansal Olmayan Verilerin İncelenmesi Şirketin finansal olmayan verileri 
olarak; mamul veya hizmet üretim prosesi, üretim tesisleri, yurt içi ve yurt 
dışı satışlar, yatırımlar, grup şirketleri ile ilişkiler, hukuki durum, faaliyetin 
sürdürülmesi ile ilgili önemli sözleşmeler gibi konular incelenir.

Takas ve Saklama Bankasına Müracaat 

Borsa İstanbul’un iştiraki olan Takasbank, Türkiye’de menkul kıymetlerin taka-
sı, saklaması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendi-
rilmiş bir sektör bankasıdır. Takasbank, Borsa İstanbul’da işlem görecek olan 
sermaye piyasası araçlarının tümüne uluslararası geçerliliği olan bir numara-
landırma sistemi olan “ISIN kodu” vermektedir. Halka arz sürecinde şirketle-
rin Takasbank’a müracaatı ve halka arz edilecek sermaye piyasası aracı için 
ISIN kodunun Takasbank’tan alınması zorunludur. (Borsa İstanbul, 2023a)

Merkezi Kayıt Kuruluşuna Müracaat 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydi-
leştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi 
Saklama Kuruluşu’dur. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarını hak sahibi 
bazında kayıt altına alır. Takasbank müracaatını takiben halka arz edilecek 
payların, MKK nezdinde kayden oluşturulması ve halka arzın tamamlanma-
sı ile birlikte halka arzdan pay alan yatırımcıların MKK nezdindeki hesapla-
rına bu payların aktarılması için şirketin MKK’ya üye olması gerekmektedir. 

Ayrıca şeffaflık ilkesi gereği sermaye piyasası aracı ihraç eden şirketlerin finan-
sal tabloları ile özel durum açıklamalarını MKK tarafından işletilmekte olan Ka-
muyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) yayınlamaları gerekmekte 
olup, açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlayabilmek için 
şirketlerin MKK’ya “KAP” üyeliği için de başvuruda bulunmaları ve elektronik 
sertifika almaları gerekmektedir. (Borsa İstanbul, 2023a)
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İzahnamenin Onaylanması 

Halka arz sürecinde en önemli safhalarından biri izahnamenin onay süreci-
dir. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre9 (md. 6): 

(1) Kurul, izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belir-
lenen izahname standartlarına göre eksiksiz olduğunun tespiti hâlinde izah-
namenin onaylanmasına karar verir. İzahnamenin onaylanması sürecinde ya-
pılacak incelemeye ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. İzahnamenin ayrı 
belgelerden oluşması hâlinde, her bir belge ayrıca onaylanır. İzahnamenin 
onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekef-
fülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına iliş-
kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

(2) İzahnamenin onaylanmasına ilişkin başvuru, Kurul düzenlemelerine uygun 
olarak hazırlanmış izahname ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin Kurula sunul-
masından itibaren on iş günü içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve keyfi-
yet ilgililere bildirilir. İlk halka arzlarda bu süre yirmi iş günüdür. 

(3) İzahnamenin onaylanmasına ilişkin başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin 
eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması hâlinde, başvuru tari-
hinden itibaren on iş günü içinde başvuru sahibi bilgilendirilerek, eksikliklerin 
Kurulca belirlenecek süre içinde giderilmesi istenir. Bu takdirde, ikinci fıkrada 
öngörülen süreler, söz konusu eksik veya ek bilgi ve belgelerin Kurula sunul-
duğu tarihten itibaren işlemeye başlar. 
4) Bu madde çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvuruların onay-
lanmaması hâlinde bu durum gerekçesi belirtilerek ilgilisine bildirilir.

Halka arz izninin verilmesinden ve gerekli tetkiklerden sonra izahname Ticaret 
Sicili’ne tescil ve ilan edilir. Menkul kıymetlerin halka arz yoluyla satışı arz iz-
ninde gösterilen satış süresi içinde yapılır. 

Borsa İstanbul Tarafından
Şirketin İşlem Göreceği Pazarın Belirlenmesi 

Başvuru sonrasındaki idari süreç ortalama olarak 1,5-2 ay sürebilmektedir. 
Paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi için başvuran bir şirketin payları 
Borsa İstanbul uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonrasında Borsa Yö-
netim Kurulu’nca verilecek kararla şartlarını sağladığı Borsa İstanbul Pay 
Piyasası pazarlarından birinde işlem görür. (Borsa İstanbul, 2023a)

Bu süreçte şirketlerin pazarlara (Ana Pazar10 ve Yıldız Pazar11) kabul için 
“Kotasyon Kriterleri”ni karşılayıp karşılamadıkları hususu incelenir. (Kotasyo-
na İlişkin detaylar “Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi”nde yer almaktadır.) 
(Borsa İstanbul, 2015) Bu süreçte kotasyon için başvuru yapan anonim ortak-
lığın Esas Sözleşmesinin şartlara uygun olup olmadığına ve şirketin önemli 
bir hukuki uyuşmazlığının olmamasına bakılır. Ayrıca şirketin tasfiye ve iflasla 
ilgili bir süreç içinde olmaması gerekir. Şüphesiz söz konusu şirketin sağlıklı 
bir finansal yapıya sahip olması, belirli finansal-sayısal kriterleri karşılaması ve 
tabii ki finansal hesaplarının gerçeğe uygun olduğunu gösteren bir bağımsız 
denetim raporunun da bulunması gerekir. İlave olarak belirtmek gerekir ki ba-
ğımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında son iki yıl dönem kârının 
pozitif olması gerekir. 

KOBİ’ler için Gelişen İşletmeler Pazarı

Bu arada özellikle KOBİ’lerin halka arz imkanından yararlanabilmeleri için özel 
bir Pazar oluşturulmuştur. Borsa İstanbul A.Ş. ölçeğine göre küçük kalan bir-
çok işletmenin pay ihraç ederek sermaye piyasalarından fon temin etmelerini 
kolaylaştıracak organize bir ikinci el piyasa oluşturulması yoluna gidilmiştir. 
Bu kapsamda gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye 
piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri payların işlem gö-
rebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla Borsa İstanbul 
Pay Piyasası altında ayrı bir pazar olarak Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) 
kurulmuştur. 

9 6362 tarih ve 6.12.2012 sayılı.

10 Ana Pazar: Borsaya ilk kotasyonda halk arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların kota alındığı (işlem göreceği) pazardır.
11 Yıldız Pazar: Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların kota alındığı (işlem göreceği) pazardır.
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GİP’te, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış, ancak Borsa’nın 
Yıldız ve Ana Pazar şartlarını sağlamayan şirketlerin payları işlem görebil-
mektedir. Söz konusu şirketler GİP sayesinde bir yandan özkaynak sağlarken 
diğer yandan kendilerini daha iyi tanıtabilmekte hem yatırımcılar nezdinde 
hem de faaliyet gösterdikleri pazarlarda bilinirlikleri artmaktadır. Ortaklığın, 
Yıldız Pazara ve Ana Pazara yapılacak ilk kotasyon başvuruları için aranan 
şartları taşıması durumunda ortaklığa ait paylar için GİP’te işlem görme 
başvurusu yapılamaz. Bir başka deyişle, Yıldız Pazara ve Ana Pazara yaptığı 
başvuru Borsa tarafından uygun bulunmayan ortaklıklar GİP’e başvurabilmek-
tedir. (Borsa İstanbul, 2023a)

GİP’in, Özellikle Anadolu’da bulunan ve Borsa İstanbul A.Ş. ölçeğine göre 
küçük kalan birçok işletmenin pay ihraç ederek sermaye piyasalarından fon 
temin etmelerini kolaylaştıracak organize bir ikinci el piyasa oluşturması 
KOBİ’ler açısından yeni imkanlar ve fırsatlar oluşturmaktadır. Bu suretle, 
bölgesel bazda şirketlerin piyasaya katılımının artması ile birlikte, Borsa’ya 
soğuk bakan ve sermaye piyasalarına yatırım yapmak konusunda çekingen 
davranan Anadolu yatırımcısının, kendi yöresinde yer alan, tanıdığı ve yakın-
dan bildiği şirketlere daha rahat yatırım yapabilmesi de GİP’ler ile mümkün 
olmaktadır.

GİP kotasyon şartları, Kotasyon Yönergesi’nin 13’üncü maddesinde düzen-
lenmektedir. (Borsa İstanbul, 2015) GİP, gelişme ve büyüme potansiyeline sa-
hip, halka açık piyasa değeri 25 milyon TL’nin altında olan şirketlerin Borsa 
İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır. GİP’te iki yıl süreyle işlem 
gören şirketler Yıldız veya Ana Pazar’a geçiş için başvurusu yapabilirler. Şir-
ketin GİP’te Borsa kotuna alınabilmesi için izahnamede yer alacak son dönem 
finansal tablolarına göre ortaklığın toplam özsermayesinin sermayesinden 
büyük olması gerekir.

GİP’te işlem görme başvurusu, sadece mevcut ortakların yeni pay alma hak-
larının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle yapılacak sermaye artırımı 
sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılır. Ancak, ortaklık paylarının GİP’te 
işlem görmeye başladığı tarihten itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla, halka arz 
öncesi ortaklık sermayesinde pay sahibi olan ortaklar veya bu ortakların pay-
larını Borsa dışında satın alanlar, ortaklığın halka açıklık yüzde 49’u geçme-
mesi şartıyla paylarını GİP’te satabilirler. Bu şekilde mevcut ortakların GİP’teki 

paylarını satmasına izin verilmeyerek GİP içerisinde sadece şirketlerin finans-
man temin etmelerine imkan sağlanmıştır.

Şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatı ve Borsa mevzuatı hakkında bilgilendi-
rilmesi ve menkul kıymetleri işlem gördüğü sürece mevzuat gereklerini yerine 
getirmede zorluk yaşamamaları amacıyla GİP’te piyasa danışmanı kullanılma-
sı zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu ve borsacılık düzenlemelerinde, payları Yıldız Pazar 
ve Ana Pazar’da işlem gören şirketlere nazaran GİP’te işlem gören şirketlere 
birtakım kolaylıklar getirilmiş olup, söz konusu kolaylıklar:

- Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartlarında aranan karlılık ya da işlet-
me süresi için belli bir sürenin geçmiş olması şartının aranmaması, 

- 6 aylık mali tablolar için bağımsız denetim, 3 ve 9 aylık mali tablolar için 
ilan zorunluluğunun aranmaması, 

- Sadece son yıla ait mali tabloların bağımsız denetiminin yeterli olması, 
aracı kuruluşlar ile sözleşme şartının aranmaması olarak zikredilebilir.

Payların Halka Arzı 

Şirket payları, aracı kurum veya oluşturulmuşsa bir konsorsiyum tarafından 
halka arz izahnamesinde ve/veya tasarruf sahiplerine satış duyurusunda be-
lirlenen tarihler ve esaslar çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme-
lerine uygun şekilde halka arz edilir. (Borsa İstanbul, 2023A) Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname, teslim alınmasını takiben on beş 
iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan asgari olarak en az üç gün önce 
ihraççının internet sitesinde, ihraççının KAP üyeliğinin bulunması durumunda 
KAP’ta ve varsa yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilir. İzahnamenin 
nerede yayımlandığı hususu ilandan itibaren on iş günü içerisinde ticaret si-
ciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde (TTSG) ilan edilir. Halka arza 
en erken, izahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip eden 
üçüncü gün başlanabilir. Satış süresi iki iş gününden az, yirmi iş gününden 
fazla olmamak üzere ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından serbestçe be-
lirlenir. (SPK, 2022a)
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Satış Sonuçlarının Bildirilmesi ve
Borsa’da İşlem Görme

Satış işlemi tamamlandıktan sonra aracı kuruluş, halka arza ilişkin satış sonuç-
larını KAP’ta ilan ederek Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu’na iletir. 
Sermaye piyasası araçlarının satış süresinin sona erdiği tarihten itibaren beş 
yıl süreyle sermaye piyasası araçlarını satın almak isteyen tüm yatırımcılara 
ilişkin olarak hazırlanan liste ile satış sonuçlarının ihraççı ve/veya halka arz 
eden tarafından basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda saklanması ve ko-
runması zorunludur. İlk halka arzlarda payların satıldığı gerçek ve/veya tüzel 
kişilerden ihraççı ile sermaye ve/veya yönetim bakımından ilişkili olanlar ile bu 
kişilerin satın aldıkları sermaye piyasası aracı miktar ve tutarını gösteren tablo 
ayrıca tutulur ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa’ya gönderilir. (SPK, 2022a)

6. Halka Açılmanın Maliyeti
Şirketlerin paylarının halka arz edilmesi sürecinin şüphesiz belirli bir maliyeti 
bulunmaktadır. Bu maliyetler büyük ölçüde ilgili kurumlara (Sermaye Piyasası 
Kurulu, Borsa İstanbul, MKK) ödenen ücretlerden oluşur. Söz konusu ücretleri 
beş başlık altında ele almak mümkündür.

Sermaye Piyasası Kurulu’na Ödenen Ücretler 

İhraççı kuruluşlar satışı yapılacak paylar için Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıt 
ücreti öderler. Söz konusu ücretler, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu ta-
rafından onaylanarak şirkete veya halka arz edene teslimi öncesinde Sermaye 
Piyasası Kurulu adına açılan hesaba yatırılır. Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıt 
ücreti payların ihraç değerinin binde 2’si tutarında kaydolup, payların nominal 
değerinden az olamaz. (SPK, 2022b)

Ancak payların ilk halka arzında, payların ilk halka arz fiyatı ile nominal değeri 
arasındaki farka ilişkin kısmı için hesaplanan Sermaye Piyasası Kurulu ücreti 
binde 1 olarak uygulanır. Ayrıca, payların ilk halka arzında, ortaklığın satışı ya-
pılmayacak paylarının nominal değeri üzerinden binde 2 tutarında Sermaye 
Piyasası Kurulu’na kayıt ücreti ödenir. (SPK, 2022b)

Şekil 8. Halka Açılmanın Maliyeti
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Borsa İstanbul’a Ödenen Ücretler12 

Şirketlerin paylarının halka arz edilmesinde işlemlerin gerçekleşmesine 
imkan veren Borsa İstanbul’a muhtelif ücretler ödenmektedir. Borsa İstan-
bul’un Kotasyon Ücret Tarifesinde yer alan ücret tutarları ile bunlara ilişkin 
alt ve üst limitler, Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme 
artış oranı dikkate alınarak Borsa Yönetim Kurulu kararıyla her yıl yeniden 
belirlenir. 2022 yılı itibariyle bunların önemlilerini özetle belirtmek gerekirse 
(Borsa İstanbul, 2022a);

Payların ilk kota alınmasından ücret alınmaz. Payları Piyasa Öncesi İşlem 
Platformu’nda (PÖİP) işlem gören ortaklıkların, işlem görmeyen paylarının 
Borsa’da işlem görebilir niteliğe dönüştürülmesi nedeniyle kota alınması du-
rumunda da kota alma ücreti alınmaz. Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 
sayılı Pay Tebliği’nin 9 uncu maddesi kapsamında satışa hazır bekletilen pay-
ların satışının gerçekleşerek kota alınması halinde ücret alınmaz. Artırılan ser-
maye kapsamındaki paylar için ise bunların nominal tutarı üzerinden 3 baz 
puan (onbinde 3) tutarında ilave kota alma ücreti ödenir. Ayrıca pazar veya 
piyasa geçiş başvurusu için 18.500 TL, Pay Piyasası (Borsa yatırım fonları ha-
riç) işlem görme başvurusu için de 24.500 TL ücret uygulanır. 

Diğer yandan paylar için bir kotta kalma ücreti de uygulanır. Paylar için bir 
kotta kalma ücreti, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle, ortaklığın Borsa 
kotunda bulunan paylarının nominal sermayesi üzerinden 0,5 baz puan (on-
binde 2,5) ve bu payların yıllık ortalama piyasa değeri üzerinden 0,5 baz puan 
(onbinde 2,5) olarak uygulanır. Bu ücret 12.300 TL’den az ve 2.460.000 TL’den 
fazla olamaz. Kotta kalma ücret tarifesi, payları Piyasa Öncesi İşlem Platfor-
mu’nda işlem gören ortaklıklar için de aynı şekilde uygulanır. Kurumsal Yöne-
tim Endeksi kapsamına giren ortaklıklara ise bu ücretlerde bir indirim uygula-
nır. Kotta kalma ücretlerinde, Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten 
itibaren tahakkuk tarihleri itibariyle ilk iki yıl yüzde 50, sonraki iki yıl yüzde 25 
ve izleyen yıllarda yüzde 10 şeklinde uygulanan indirim bu ortaklıklar için Ku-
rumsal Yönetim Endeksi kapsamına girdikleri tarihten itibaren 4 yıl boyunca 
devam eder. Kotta kalma ücreti ortaklığın kota alındığı yıl için ise alınmaz.

12 Burada belirtilen ücret miktarları 2022 yılı ücretleri olup her yıl değişmektedir.
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Aracı Kuruluşlara Ödenen ve
Diğer Danışmanlık Ücretleri ile Tanıtım Masrafları

İhraççı ortaklıklar ya da paylarını halka arz edenler, halka arza liderlik eden 
aracı kurum ile (varsa) diğer konsorsiyum üyesi aracı kurumlara aracılık 
komisyonu öderler. Söz konusu aracılık komisyonu ücretleri halka arz tu-
tarının büyüklüğüne ve verilen aracılık hizmetinin türüne göre değişen 
oranlarda, halka arzın toplam tutarı üzerinden yapılır. Bu ücretler ihraççı, 
kuruluş ile aracı kurum arasında yapılan aracılık sözleşmesi ile tespit edil-
mektedir. (SPK, 2022a)

Şirketler ayrıca ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık hizmetleri alabi-
leceği gibi halka arz ile ilgili olarak yurtiçi hatta yurtdışı tanıtım ve reklam 
faaliyetlerinde bulunurlar ve şüphesiz bunlar firmanın tanıtım-reklam stra-
tejisine göre değişen miktarlarda maliyetler oluşturur.

Ayrıca Borsa İstanbul tarafından, toptan alış satış (TAS) işlemleri için de satışa 
sunulan payların toplam satış tutarı üzerinden, 2.460.000 TL’den fazla olma-
mak kaydıyla 3 baz puan (onbinde 3) TAS İşlem Ücreti uygulanır. 

Bunların yanında; sürekli olarak kottan çıkarılan payların tekrar kota alınmaları 
gibi durumlar ile fonların, varyantların, sertifikalarının, borçlanma araçları ve 
kira sertifikalarının kotta kalmaları gibi işlemler için de Borsa tarafından muh-
telif ücretler uygulanır. (Borsa İstanbul, 2022a)

Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Ödenen Ücretler 

Halka açılan şirketler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne (MKK) “Merkezi Ka-
yıt Kuruluşu Ücret Tarifesi”nde yer alan (MKK, 2022) ücretleri ödemek zo-
rundadır. Öncelikle halka arz sürecindeki şirketler MKK’ya 6548 TL’den az, 
163.569 TL’den çok olmamak üzere çıkarılmış/ödenmiş sermayenin binde 1’i 
tutarında üyelik giriş ücreti öderler. Ayrıca aktif olan üyeler, ilk üyeliğin tesis 
edildiği yılı izleyen yıldan itibaren üyelik aidatı olarak aylık 102 TL ücret öder-
ler. Diğer yandan halka açılan ortaklıklar MKK’ya, Genel Kurul Bildirimi (bedelli 
ya da bedelsiz), sermaye artırımı, pay senetlerine ilişkin temettü ve diğer nakit 
ödemeler ve birleşme/devir/bölünme gibi durumlar için “İhraççı Hizmetleri” 
adı altında muhtelif miktar ve oranlarda ücretler öderler. (MKK, 2022)

Diğer Ücretler ve Maliyetler

Halka açılma sürecinde yukarıda belirtilen resmi kurumlara ilave olarak be-
lirli ücretler ve maliyetler de bulunmaktadır. Bunların başında halka açılma 
durumunda zorunluluk olan Bağımsız Denetim Raporu hazırlatma ücretleri 
gelir. (Bağımsız Denetim Kuruluşlarına ödenen bu ücretler de bir maliyet 
unsuru olmakla birlikte şirketler KGK - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Dene-
tim Standartları Kurumu tarafından her yıl belirlenen kriterlere göre zaten 
bağımsız denetim kapsamındaysa veya başka nedenlerle bağımsız denetim 
raporu hazırlıyorlarsa bu ücretler ilave maliyet unsuru olarak telakki edilme-
melidir.)
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Ekonominin büyüme eğiliminde 
olduğu, beklentilerin olumlu olduğu 

ve borsanın yukarı doğru olduğu 
dönemler halka arzdan işletmelerin 

beklentilerinin azami ölçüde 
gerçekleşebileceği dönemlerdir.

7. Halka Açılmada
Dikkat Edilecek Hususlar 

Halka açılma bir işletme için şüphesiz çok önemli bir karar olup kapsamlı de-
ğerlendirilmesi gereken bir meseledir. Her şeyden önce, halka açılmanın iş-
letmelerin büyümesi için özellikle yeni-ilave finansla kaynaklar sağlamak 
bakımından önemli bir imkan olmakla birlikte, yeterince kurumsallaşama-
mış ve gerekli altyapıyı oluşturamamış şirketler halka açılmada acele et-
memelidir. Halka açılmayı planlayan bir anonim ortaklık üç hususa özellikle 
dikkat etmelidir: Etkin hazırlık, doğru zamanlama ve halka arz fiyatının ger-
çekçi ve isabetli belirlenmesi.

Şekil 9. Halka Açılmada Dikkat Edilecek Hususlar
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Etkin Hazırlık

Halka açılmayı planlayan işletmeler yukarıda açıklanan süreçlere iyi hazırlan-
malı ve planlı bir şekilde hareket etmelidir. Bu süreçlerde danışmanlık hizmeti 
alabileceği gibi özellikle şirket bünyesinde halka açılma/arz süreçlerini planla-
yacak, yönetecek ve takip edecek bir birim kurmalıdır. 

Zamanlama 

Şirketler için “ne zaman halka açılmalı?” sorusu önemli bir husustur. Bu ba-
kımdan işletmelerin halka açılmadan ve halka arzdan azami faydayı elde ede-
bilmeleri için halka arzın zamanlamasına dikkat etmeleri gereklidir. İşletme 
açısından mikro düzeyde ele alındığında şirketin finansal rasyolarının iyi, cari 
kârın maksimum olduğu dönem halka arz bakımından en avantajlı zamandır. 
Bu şekilde hisselerin değeri ve işletmenin hisselerine olan talep yüksek ola-
caktır.

Benzer şekilde makro olarak ekonominin durumu da halka arz bakımından 
önemlidir. Ekonominin içinde bulunduğu genel konjonktürün olumlu yönde 
olması halka arz bakımından doğru zamanlamadır. Ekonominin büyüme 
eğiliminde olduğu, beklentilerin olumlu olduğu ve borsanın yukarı doğru 
olduğu dönemler halka arzdan işletmelerin beklentilerinin azami ölçüde 
gerçekleşebileceği dönemlerdir.

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesi

Özellikle ilk defa halka arz edilen hisselerin fiyatlarının gerçekçi ve isabetli be-
lirlenmesi halka açılmada kritik konuların başında gelmektedir. Zira halka ilk 
kez arz edilecek şirketlerin hisse senetlerinin daha önceden alım-satıma konu 
olmamalarından dolayı piyasa değerleri tam manasıyla kestirilememekte, bu 
durum da halka arz edilecek hisse senedi fiyatının belirlenmesini zorlaştırmak-
tadır. Oysa halka arzın başarılı gerçekleşebilmesinin temel şartı, yatırımcıların 
almak istedikleri, halka arza konu olan kurumların satmaya razı oldukları, hisse 
senedine olan talebi artıracak, ikincil piyasada hisse senedinin performansını 
düşürmeyecek ve halka arz edilen şirkete en yüksek satış hasılatını kazandıra-
cak fiyat düzeyinin tespit edilmesidir. Hisse senedi fiyatının çok yüksek veya 

çok düşük belirlenmesi, piyasada çeşitli tarafların zararlarıyla sonuçlanacaktır. 
Şöyle ki; eğer fiyat çok yüksek belirlenmişse, halka arz başarısız olabilecek 
ve bu arzdan vazgeçilmesi gerekecektir. Bu da hem halka arz edilecek şirke-
tin hem de halka arza aracılık eden kuruluşun itibarının zedelenmesine sebep 
olacaktır. Fiyatın gerçek ederinin altında belirlenmesi ise halka arza konu olan 
şirketin mevcut hissedarlarını kayba uğratacak ve/veya şirketin temin edeceği 
finansman tutarını azaltacaktır. Nitekim ülkemizde ve uluslararası çalışmaların 
bulgularına göre ilk halka arzlarda çoğunlukla düşük fiyatlama ile karşılaşıl-
mıştır. (Daştan, 2008)

Görüldüğü üzere halka arz edilen hisse senedinin değerinin belirlenmesi hem 
ihraççı şirketin hem de potansiyel yatırımcının çıkarlarını ilgilendirmekte olup 
Hisse senetlerinin değerlerinin yüksek tespit edilmesi halka arzın başarısız 
olmasına, düşük kalması da şirketin kayba uğramasına neden olacaktır. Bu 
bakımdan, halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde 
titizlikle çalışmak gerekir. Hazırlanan fiyat tespit raporu salt bir formalite gibi 
düşünülmemeli ve bu konuda profesyonel danışmanlık hizmeti alınmalıdır.
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Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140103-3.htm
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Halka Açık Şirket Olmak

Halka Arz Sürecine İlişkin Faydalı Linkler

Sermaye Piyasası Kurulu - Mevzuat Sistemi 
https://mevzuat.spk.gov.tr/ 

Sermaye Piyasası Kurulu - Başvuru Süreçleri 
https://www.spk.gov.tr/sirketler/halka-acik-sirketler-duzenleme-
ler-ve-surecler/basvuru-surecleri

Borsa İstanbul A.Ş. 
https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/247/yildiz-pazar-ana-pa-
zar-ve-alt-pazar-maliyetler

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme
https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Halka_arz_ve_borsa-
da_islem_gorme.pdf

Merkezi Kayıt Kuruluşu – Ücret Tarifesi 
https://www.mkk.com.tr/sites/default/files/202201/MKK_Ucret_Tarife-
si_TURKCE_03.01.2022.pdf

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi
https://www.borsaistanbul.com/files/kotasyon_yonergesi.pdf


