PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN
ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA
UYGULANACAK KURALLAR
Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin bedelli ve bedelsiz
sermaye artırımlarında uygulanacak kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
A) Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Esaslar
1) Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde son
iki yıl içinde varlıkların rayiç değere taşınması suretiyle oluşan fonların bulunmaması şarttır.
2) Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın başvuru tarihinden önceki iki yıl
içinde anonim şirkete dönüşmüş olması durumunda; dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz
kaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası anonim ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı
altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi
ortaklığın devamı olacak şekilde gösterilmiş olması zorunludur.
3) Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın izahnamesinde yer alacak en son
tarihli finansal tablolarına göre ilişkili taraflarından olan tüm alacaklarının uzun ve kısa vadeli
alacaklar toplamına (ticari ve ticari olmayan alacaklar dahil) olan oranı yüzde elliyi veya aktif
toplamına olan oranı yüzde yirmiyi geçemez. Söz konusu oranları sağlamak amacıyla, mevcut
pay satışından elde edilecek fonun ilişkili taraflardan olan alacakların tahsilinde
kullanılmasının ve ortaklığın bu hükmün dolanılmasına yol açacak şekilde tekrar alacaklı hale
getirilmemesinin taahhüt edilmesi ve Kurulca uygun görülmesi durumunda bu madde hükmü
uygulanmaz. İlişkili tarafın bir kamu kurumu olması halinde, ilişkili taraflardan olan
alacakların hesaplanmasında kamu kurumundan olan alacaklar dikkate alınmaz.
4) Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın halka arz edilecek paylarının, halka
arz fiyatı (fiyat aralığı ile talep toplanması halinde taban fiyat) baz alınarak hesaplanacak
piyasa değerinin;
a) Yirmi milyon TL'nin altında olması durumunda, satılamayan payların tamamı için,
b) Yirmi milyon TL ile kırk milyon TL arasında olması durumunda ise, satılamayan
payların yirmi milyona kadar olan kısmının tamamı, aşan kısmının ise yarısı için,
halka arza aracılık eden kuruluşun/kuruluşların halka arz fiyatından yüklenimde
bulunması ve izahnamenin Kurulca onaylanmasından önce yüklenim sözleşmesinin Kurul’a
gönderilmesi zorunludur. Halka arza aracılık eden kuruluşlar bu şekilde portföylerine aldıkları
payları, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halka arz

fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamazlar. Söz konusu kuruluşların borsa dışında
satacakları payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem
görecek ortaklıklarda bu yükümlülük piyasa danışmanı tarafından da yerine getirilebilir.
5) Fiyat aralığı yoluyla talep toplama yönteminde, tavan halka arz fiyatı taban halka
arz fiyatının yüzde yirmi fazlasını geçemez.
6) Halka arza en erken, fiyat tespit raporunun ve izahnamenin yayımlanmasını takip
eden dördüncü gün başlanabilir.
7) Halka arza aracılık eden kuruluş tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu, başka
bir kuruluş tarafından analiz edilebilir. Söz konusu analist raporunun hazırlanması halinde,
halka arz fiyatına ilişkin görüş beyan edilmesi ve raporun en geç ilgili halka arzın başladığı
tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda halka açılacak ortaklığa ilişkin bölümde ve bu
raporu hazırlayan kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.
8) Bir halka arz işleminde aracı kuruluşun fiyat tespit raporu hazırlayabilmesi için
son on iki ay içinde asgari üç tane olmak üzere, konsorsiyum lideri veya eş lideri olarak görev
yapmadığı diğer halka arzlara ilişkin olarak fiyat tespit raporunu değerlendirdiği analist
raporlarını hazırlamış olması ve bu analist raporlarının 7. maddede belirtilen esaslar
çerçevesinde ilan edilmiş olması zorunludur. Bu maddede yer alan esaslar 01.01.2014
tarihinde yürürlüğe girecektir.
B) Payların İlk Halka Arzından Sonra Uyulacak Esaslar
1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde
sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal tutarının yüzde ellisini
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gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından Kurulca esasları
belirlenen bilgi formunun düzenlenmesi zorunludur. Bu durumda ihraççı, bilgi formunun
hazırlanmasında kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Borsanın ilgili pazarında yapılan toptan satışlar
bu yasak kapsamında değerlendirilmez. Bu maddede belirtilen oranlarda pay satışı
gerçekleştirecek ortakların paylarını borsada işlem gören statüye çevirmeleri amacıyla
Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) yapacakları başvuru sırasında, Kurulca onaylanmış bilgi
formunun ilan edilmiş olması zorunludur. Bu Kararın yayım tarihi itibariyle paylarını satışa
hazır hale getirmiş olan pay sahiplerinin yapacakları satışlar ile yukarıdaki oranı aşacaklarını
öngörmeleri durumunda bilgi formu düzenlemeleri zorunludur.
2) a) Paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların paylarının halka arzına ilişkin
izahnamenin onaylandığı tarih itibariyle mevcut sermayede yüzde on ve üzeri pay sahibi olan

ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran
ortaklar sahip oldukları payları, ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından
itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamazlar. Söz
konusu kişilerin borsa dışında satacakları payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir. Bu
kişilerin ortaklığın paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra edindiği ortaklık
payları, satış yasağının kapsamında değerlendirilmez.
b) Bir yıllık süre, paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların, halka arz tarihinden
önceki dönemde paylarına sahip olan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları için bu payları
elde ettikleri en son tarihte başlar.
3) Payları ilk kez halka arz edilen ortaklığın paylarının halka arz fiyatı (fiyat aralığı
ile talep toplanması halinde taban fiyat) baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin kırk
milyon TL’nin altında olması durumunda, halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde
yirmi beşine tekabül eden paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak
suretiyle satışa hazır hale getirilir. Bu durumda ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde
bulunması ve izahnamede konu hakkında gerekli bilgiye yer verilmesi zorunludur. Ortaklığın
halka arz edilen ve borsada işlem gören paylarının fiyatının, halka arz fiyatının yüzde yirmi
beşinden daha fazla yükselmesi durumunda, satışa hazır hale getirilen paylar, Kurul nezdinde
herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın izahnamenin yayım tarihinden itibaren bir
yıl içinde borsada satılabilir. Bu madde çerçevesinde oluşturulan paylar tamamen satılmadığı
sürece, mevcut sermayede yüzde on ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına
bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları
borsada satamazlar. Satışa hazır bekletilen payların satışına başlandığı gün Kurul’un özel
durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ihraçcı ya da aracı
kurum tarafından özel durum açıklaması yapılır. Satış sonuçlarına ilişkin bilgi, ihraçcı veya
aracı kurum tarafından her ay sonunu takip eden üç işgünü içinde özel durum açıklamasıyla
kamuya açıklanır. Satışa hazır bekletilen payların satışı, bir yıllık süreyi geçmemek üzere,
payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından yüksek seviyede
kaldığı müddetçe mümkündür. Sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan bir
yılın sonunda satılamayanlar iptal edilir.
4) Fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arza aracılık eden kuruluşun, payların
borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki analist raporu
hazırlaması zorunludur. Söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortaklığa
ilişkin bölümde ve halka arza aracılık eden kuruluşun internet sitesinde yayımlanması

zorunludur. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görecek ortaklıklarda bu yükümlülük piyasa
danışmanı tarafından da yerine getirilebilir.
5) Payları ilk kez halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye
başlamasından sonra iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on
iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip
gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor
hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma
Platformunda yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük denetimden sorumlu komite
tarafından yerine getirilir.
6) Halka açılan ortaklığın halka arzdan elde ettiği fonların izahnamede belirtilen
esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, ortaklık tarafından
paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve halka arz
dönemini içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir özel durum
açıklaması yapması zorunludur.
C) Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları
1) Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye
artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini
aşması ve Kurul’un Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’inde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve
ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların ödenmesinde kullanılacak
olması durumunda sermaye artırımı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn)
23’üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılır. Bu durumda söz
konusu sermaye artırımı sebebiyle Kurul’a yapılacak başvuru öncesinde, SPKn’nun 24’üncü
maddesi gereğince ortaklara ayrılma hakkı verilmesi gerekir. Ayrılma hakkı verilmesine
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değerlendirmeye alınmaz.
2) Sermaye artırımında toplanacak fonun yukarıda belirtilen ilişkili taraflara olan
borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye
artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört finansal tablolarında, ilişkili taraflara
nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçları ortalamasının, söz konusu
borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olan
ortaklıklar hakkında da bu kararın (C) bölümünün 1’inci maddesinde belirtilen hüküm
uygulanır.

3) Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye
artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına
ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak
izahnamenin onayı amacıyla Kurul’a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve
izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde
edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp
kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem
dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan finansal tablolarının
ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın
internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması zorunludur. Bu
yükümlülük denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.
4) Bu kararın (C) bölümünün 1’inci ve 2’inci maddelerinde yer alan esasların
dolanılması suretiyle sermaye artırımı gerçekleştirdiği tespit edilenler hakkında Sermaye
Piyasası Mevzuatı kapsamında tesis edilecek işlemler saklıdır.
D) Halka Açık Ortaklıkların Bedelsiz Sermaye Artırımları
Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kalmak üzere;
1)

Dönem karı hariç iç kaynaklarının sermayeye eklemesi durumunda, sermaye

artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı
ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payların
düzeltilmiş borsa fiyatının iki TL’nin altına düşecek olması durumunda, sermaye artırımı
başvuruları Kurulca işleme alınmaz.
2) Halka açık ortaklıkların yasal kayıtları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan
ve kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan “geçmiş yıllar zararları”ndan
düşük olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmadan veya kapatılacağı
Kurul’a taahhüt edilmeden iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılamaz. Ancak, sermayeye
eklenmek amacıyla öz kaynaklar içerisinde bekletilen gayrimenkul satış kazancı ile iştirak
satış kazancı için bu hüküm uygulanmaz.
E) Halka Açık Ortaklıkların Yatırım Ortaklıklarına Dönüşümleri ve Halka Açık
Yatırım Ortaklıklarının Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkışları

1) Dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin Kurulca onaylandığı tarih
itibarıyla, mevcut sermayede yüzde on ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği
oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları
payları, dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir yıl
süreyle tescil işleminin gerçekleştiği tarihteki Borsa ikinci seans kapanış fiyatının altındaki bir
fiyattan borsada satamazlar. Söz konusu kişilerin borsa dışında satacakları payları alanlar da
bu sınırlamaya tabidir. Bu kişilerin ortaklığın paylarının dönüşüme ilişkin esas sözleşme
değişikliklerinin tescil edildiği tarihten sonra edindiği ortaklık payları, satış yasağının
kapsamında değerlendirilmez.
2) Bu ortaklıkların, dönüşümle birlikte eşzamanlı olarak bedelli sermaye artırımı
başvurusunda bulunmaları halinde;
a) Kamuya ilan edilen en son tarihli finansal tablolarına göre ilişkili taraflarından olan
tüm alacaklarının uzun ve kısa vadeli alacaklar toplamına (ticari ve ticari olmayan alacaklar
dahil) olan oranı yüzde elliyi veya aktif toplamına olan oranı ise yüzde yirmiyi geçemez.
İlişkili tarafın bir kamu kurumu olması halinde, ilişkili taraflardan olan alacakların
hesaplanmasında kamu kurumundan olan alacaklar dikkate alınmaz.
b) Sermaye artırımından elde ettikleri fonların izahnamede belirtilen esaslara uygun
bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, dönüşüme ilişkin esas sözleşme
değişikliklerinin tescil edildiği tarihten itibaren kamuya açıklanan ve halka arz dönemini
içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir özel durum
açıklaması yapmaları zorunludur.
F) Diğer Hükümler
1)

Bu Kararın (A ve B) bölümünde yer alan hükümler, özelleştirme kapsamındaki

ortaklıkların ilk halka arzlarında uygulanmaz.
2) Kurul’un 2012/29 sayılı Bülteninde yayımlanan 12.07.2012 tarih ve 24/821 sayılı
kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
3) Bu Kararın yayım tarihi itibarıyla Kurulca karara bağlanmamış mevcut başvurular
için bu Kararda yer alan hükümler uygulanır. Bu Kararda yer alan hükümlere on iş günü
içinde uyum sağlayamayan ortaklıkların başvuruları Kurulca resen işlemden kaldırılır.
4) Paylarını ilk kez halka arz eden ortaklıkların halka arz edilecek paylarının halka
arz fiyatı ile nominal değeri arasındaki farktan alınacak Kurul ücreti için % 50 oranında
indirim uygulanacaktır.

