


Özel Pazar Nedir?

Özel Pazar,
halka açılmadan

pay alımı-satımı amacıyla 
şirketler ile yatırımcıları 

bir araya getiren web 
tabanlı ve üyelik bazlı bir 

platformdur.

Özel Pazar Ağustos 2014 sonu itibarıyla 
üye kabulüne başladı. Özel Pazar’ın Kasım 
ayındaki resmi açılışına kadar üyelik 
başvurusu yapanlara 1 yıl ücretsiz üyelik 
imkânı tanınıyor.

Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman, 
ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen 
şirket ortaklarına likidite, yatırımcılara ise yaptıkları 
yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma
olanağı sağlar.



Özel Pazar’a Kimler Başvurabilir? Şirketler / Şirket Ortakları

Yeni Girişimler ve Bu Şirketlerin Ortakları

Aracılar

Yatırımcılar

Yükselen Girişimler ve Bu Şirketlerin Ortakları

Halka açık olmayan anonim şirket statüsündeki “Yeni Girişimler” ile 
büyüme odaklı “Yükselen Girişimler” ve bu şirketlerin ortakları.

Bu kategoride üyelik başvurusu yapabilmek için şirketin kuruluş 
tarihinden itibaren en az 6 ay ve en fazla 5 yıl geçmiş olmalıdır.

Alıcı ya da satıcı adına ve hesabına işlemleri yöneten danışmanlar, 
hukuk firmaları, fonlar, finansal kuruluşlar, aracı kurumlar, bankalar 
ve Özel Pazar Yönetimi tarafından aracı olarak kabul edilen diğer 
tüzel kişiler.

Nitelikli yatırımcılar ile sertifikalı bireysel katılım yatırımcıları
(melek yatırımcılar).

Nitelikli yatırımcı kaydınız yoksa aracı kurum ve bankalara talepte 
bulunabilirsiniz. Gerçek kişilerin nitelikli yatırımcı olma talebinde 
bulunabilmeleri için “nakit mevduatlarının ve sahip oldukları sermaye 
piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıklarının toplamının 
1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması” gerekmektedir.

Sertifikalı bireysel katılım yatırımcısı olmak için melek yatırımcı
ağlarına başvurabilirsiniz. Detaylı bilgi için www.bistozelpazar.com
adresini ziyaret ediniz.

Bu kategoride üyelik başvurusu yapabilmek için

1) Son iki yıldaki herhangi bir döneme ait mali tablolardaki aktif 
büyüklüğünün veya satış gelirlerinin asgari 5 milyon TL olması

2) Şirketin kuruluşundan itibaren en az 2 yıl geçmiş olması 

gereklidir.

Şirketler / Şirket Ortakları

Aracılar

Yatırımcılar

Servis Sağlayıcılar

Servis Sağlayıcılar

Özel Pazar’da gerçekleşen işlemler için şirketler ve yatırımcılara 
finansal ve hukuki inceleme, bağımsız denetim ve danışmanlık gibi
ek hizmetleri sağlayacak gerçek ve tüzel kişiler.

Yeni kurduğu şirkete kaynak arayan bir girişimci, 
finansman arayan bir anonim şirket, likidite arayan
bir şirket ortağı ya da nitelikli bir yatırımcı
Özel Pazar’a hemen üye olabilir, 

Pay alım satımlarını bu pazarda gerçekleştirebilir,

Özel Pazar üyesi aracı ve servis sağlayıcıların
verdiği profesyonel aracılık, bağımsız denetim,
hukuk danışmanlığı, finans danışmanlığı gibi hizmetlerden 
yararlanabilir.



Özel Pazar’a Nasıl Başvurulur? 

Üyelik sözleşmesi ve ekleri www.bistozelpazar.com sitesinden 
indirilir, imzalanır ve Borsa İstanbul Özel Pazar Reşitpaşa Mah. 

Tuncay Artun Cad. Emirgan / İSTANBUL adresine gönderilir.

Kullanıcı adı alınır. Üyelik formu doldurulur. Başvuru belgeleri 
formun ilgili alanlarına elektronik olarak yüklenir.

Başvurulmak istenen üyelik tipindeki
“hemen başvur” alanı tıklanır.

www.bistozelpazar.com adresine gidilir.

ÖZEL PAZAR
ÖZEL PAZAR

ÖZEL PAZARÖZEL PAZAR

Adım Adım Özel Pazar

Üyeliğiniz onaylanınca
Üye Girişi yapınız.
Öneri listesi ya da arama 
motorundan ilgilendiğiniz 
karşı tarafı bulunuz.
Karşı tarafla iletişime 
geçmek için kendisine
ilgi bildirimi gönderiniz. 

Karşı taraf ilgi bildiriminizi
kabul ederse, ilgilendiğiniz
üye ile ilgili daha detaylı
özel bilgilere ulaşabilir,
kendisiyle analiz ve 
görüşmeler için elektronik 
ortamda oluşturulan 
güvenli veri ve görüşme 
odasını kullanabilirsiniz. 

Anlaşma bildirimini
anlaştığınız üye ile birlikte 
onaylayınız.

Bul

Eşleş

Anlaş



Neden Özel Pazar’a Gelmelisiniz?

Dünyada bir borsanın
sıfırdan kurduğu ilk geniş 

kapsamlı özel şirket pazarının 
sunduğu hizmetlere tek 

platformdan ulaşım

Halka açılmadan
pay alım-satımı

Şirketlerin ve 
yatırımcıların finansman 
ve likidite ihtiyaçlarına 

kolay, hızlı ve düşük 
maliyetli çözüm

Halka açık şirketlerin 
tabi olduğu izahname 
düzenleme, kamuyu 

aydınlatma vb. 
yükümlülüklerden ve SPK 
mevzuatından muafiyet 

Borçlanmadan
kaynak sağlama, 
ortaklarını seçme 

ve şirket yönetimini 
kontrol etme olanağı 

Yatırımcılar için farklı 
sektörlerden farklı 

büyüklüklerde çok sayıda 
şirket ile tanışma ve 

hızlı büyüyen şirketlere 
yatırım yapma fırsatı

Sertifikalı melek 
yatırımcılar için 

dünyadaki en yüksek 
vergi avantajlarından 

yararlanma fırsatı

Verilecek bilgiler ile 
bilgi verme sürecini 
yönetme ve kontrol 

etme, bilgilerin gizliliğini 
sağlama imkânı

İsim
göstermeden

karşı tarafı
bulma imkânı

Yeni ortak ve finansman 
bulmak için yerli ve yabancı 

pek çok yatırımcı alternatifini 
değerlendirme imkânı



Yatırımcılar için
yatırımlarını nakde

dönüştürerek
çıkış imkânı

Borsa İstanbul
güvencesinde tanışma ve 
görüşme imkânı ile Borsa 

İstanbul’un sağlayacağı diğer 
desteklerden faydalanma 

imkânı

Şirketlerin
finansman bulma

sürecini kendi
kontrolünde ve aracısız

yürütebilme
 imkânı

Çözüm ortaklarımız
tarafından sunulan hukuki ve 

finansal danışmanlık,
değerleme, aracılık gibi 

hizmetlere talep halinde
uygun fiyatlarla ulaşım

Bize Ulaşın

Borsa İstanbul Özel Pazar
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan 34467, İstanbul
Tel:  +90 212 298 29 29
E-posta: info@bistozelpazar.com
Web sitesi: www.bistozelpazar.com

İlgi alanına göre algoritmik 
eşleşme, kapsamlı bir arama 

motoru ile karşı tarafı 
bulma, veri ve görüşme 

odası uygulaması ile güvenli 
bir ortamda doküman 

paylaşımı ve görüşme yapma 
olanakları

www.facebook.com/bistozelpazar Twitter.com/BistOzelPazar
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+90 212 298 25 00
+90 212 298 29 29

bistozelpazar.com

www.facebook.com/bistozelpazar Twitter.com/BistOzelPazar

Bu broşürü internet ortamında görüntülemek için


