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Sermaye Piyasası Kurulu ilk defa arz veya 
borsada işlem görme şartlarında değişikliğe 
gitti 

Özet 

26 Ocak 2018 tarihli ve 30313 sayılı Resmi Gazete ’de Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ(VII-128.1.C) yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, yayımlanan tebliğ ile birlikte halka 

açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa arz veya borsada işlem görme şartlarında değişikliğe 

gitmiştir. 

 
 
 
 

Pay tebliğinin "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak 

ön şartlar" başlıklı 5. maddesinde yatırım ortaklıkları, özel bütçeli idareler, özelleştirme 

kapsamındaki ortaklıklar ve kamunun ortaklığının bulunduğu ortaklıklar hariç olmak 

üzere payları ilk defa halka arz edilecek veya borsada işlem görecek ortaklıkların ilk halka arz öncesi 

uyması gereken ön şartlar düzenlenmiştir. 5. maddede, Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması 

ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği'ne atıf yapılmış ve ilgili 

ortaklıkların bu tebliğin 8.maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Finansal tablo kalemlerinin 

büyüklüğü nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma” şartlarını taşımamaları ön şart olarak 

düzenlenmiştir. 

Pay Tebliği'nde yapılan değişiklik ile birlikte, atıf yapılan tebliğin 8. maddesinin birinci fıkrasının c 

bendinde yer alan "tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamı karşılıksız kalan 

ortaklıklar" şartı artık Pay Tebliği'nin 5. maddesinde ön şart olarak aranmaz hale gelmiştir. 

Bu çerçevede, pay tebliğinin ilgili maddesinde belirtilen ortaklıklar hariç payları ilk defa halka arz 

edilecek veya borsada işlem görecek ortaklıkların, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve 

özel bağımsız denetimden* geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla 

aktif toplamının on milyon Türk Lirasından az olmaması ve net satış hasılatının beş milyon Türk 

Lirasından az olmaması gerekmektedir. 

İlgili değişiklik 26 0cak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

*Ortaklığın yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması halinde özel bağımsız denetim şartı 

aranmayacaktır. 
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