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TÜRKİYE’DE KİTLE FONLAMASI DÜZENLEMELERİ 
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 05/12/2017 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak birçok maddesiyle yürürlüğe girdi. Bu kanun, temel olarak vergi hukuku ve uzun 
zamandır düzenlenmesi beklenen “kitlesel fonlama” faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler getirdi.

Kitle Fonlaması Mevzuata Dahil Edildi 
Kitlesel fonlama, pek çok girişim şirketi ve proje sahibinin fikirlerini hayata geçirmek ve projelerine kaynak sağlamak 
konusunda sıkıntı yaşaması sebebiyle bir süreden beri gerek Türkiye gerek dünyada gündemde olan bir “finansal 
kaynağa erişim” yöntemiydi. Türkiye’de ise, 7061 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kitle fonlaması ve bunu 
gerçekleştirecek platformlar tanımlanmış ve çeşitli düzenlemelerle hukuki zemine oturtulmuştur. 

Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında, kitle 
fonlaması, bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç 
duyduğu fonu sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde kitle 
fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması 
olarak, kitle fonlaması platformları ise kitle fonlamasına 
aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren 
kuruluşlar olarak tanımlandı.

Kitle fonlamasına ilişkin getirilen en önemli yenilik, izin 
sistemi oldu. Buna göre, diğer kanunlarda düzenlenen 
yardım ve bağış hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanabilmesi 
için Sermaye Piyasası Kurulu’nun, kitle fonlaması 
platformunun faaliyetine izin vermesi gerekmektedir. Ek 
olarak ortaklar, pay devirleri, çalışanlar ve yatırılabilecek/
toplanabilecek paranın azami limiti de dahil olmak üzere, 
bu platformların işleyişine ilişkin ilke ve esaslar Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından belirlenecektir. 

Kitle fonlama platformlarının hukuka aykırı faaliyet ve işlemler gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi halinde ise Kurul, 
ilgili platforma süre tanıyarak bu aykırılığın giderilmesini, uygunluğun sağlanmasını isteme veya faaliyet kapsamını 
sınırlandırmaya/geçici olarak durdurmaya veya yetkileri iptal etmeye yetkili kılınmıştır. Kurul, uygun gördüğü başka 
tedbirlere de hükmedebilecektir.  
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Kurul’dan izin almaksızın;

• Kitle fonlama platformları aracılığı ile halktan para toplandığının 
tespit edilmesi ve/veya 

• Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığı ile 
yurt dışında kaldıraçlı işlem (daha az sermaye ile daha büyük 
hacimli işler yapılmasını sağlayan işlem) ve kaldıraçlı işlemlerle 
aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri 
yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi 

halinde, Kurul’un başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu ilgili internet sitelerine erişimi engellemeye yetkili 
kılınmıştır.

Ek olarak, kitle fonlaması platformlarının Sermaye Piyasası 
Kanunu’nda belirlenen “halka açık ortaklık” veya “ihraççı” 
özelliklerini taşımaları durumunda dahi, halka açık ortaklık veya ihraççı olarak değerlendirilmeyeceği de 
düzenlenmiştir. Yine, kitle fonlaması platformları pay sahibi beş yüzü aşan anonim ortaklıkların paylarının halka arz 
olmuş sayılacağına ilişkin hükümden de ayrı tutulmuştur. 

İleri Ödeme Tarihli Düzenlenen Çeklerin Kabul Edilmesini Sağlayan 
Hükmün Yürürlülük Süresi Uzatıldı
Çekin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce, ödeme amacıyla muhatap bankaya ibrazının geçerli sayılmasına 
imkan tanıyan hükmün yürürlük süresi 31 Aralık 2017’den 31 Aralık 2020’ye uzatılmıştır. Böylece, ileri tarihli 
düzenlenen çekler 31 Aralık 2020 yılına kadar üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibraz edilerek ödenebilecek.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a ETBİS’e İlişkin 
Düzenlemelere Paralel Hükümler Getirildi
Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a, 11 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Bilgi 
Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile  paralel düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre, belirli şartları 
taşıyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt ve bildirim 
yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Ek olarak, yukarıda belirtilen düzenlemeye aykırı hareket eden özel hukuk tüzel kişileri hakkında beş bin Türk 
lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası öngören madde eklenmiştir. 

MERNİS Adresi Bilinen Adresler Kapsamına Dahil Edildi 
Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında, artık MERNİS kayıtlarındaki adres de “bilinen adres” tanımı 
içerisine alınmış olup; artık bu adrese de tebligat çıkarılabilecektir.
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Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Yağmur Yollu
yagmur.yollu@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, 
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler 
sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız 
hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33

The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki 
tavsiye içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak 
istiyorsanız lütfen Gökçe  Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Fine Print’de yer alan hiçbir 
içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde 
kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken 
tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti 
etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş 
olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine Print Gökçe Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için 
hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


