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Sayı : E-34221550-010.99-3553 Tarih:           06.04.2022
Konu : Halktan Para Toplanılmasına Yönelik Girişimler Hakkında Duyuru

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekteki yazıda; Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü 
yoldan çağrıda bulunularak para toplanmasının yasaklanmış olduğu ve bu yasağa aykırı davranışlara 
hürriyeti bağlayıcı ceza uygulandığı hatırlatılmaktadır. 
 
Bu nedenle Oda ve Borsaların belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık izlenimi uyandıracak veya doğrudan 
aykırılık oluşturacak işlemlerden kaçınması gerekliliğini önemle rica ederim.
 
Saygılarımla, 

e-imza
Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter V.

EK: Ticaret Bakanlığı Yazısı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/tso-bafra-envision/Sorgula/BSCKRR3K3 adresinden yapılabilir.
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Konu : Halktan Para Toplanılmasına Yönelik Girişim

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Bakanlığımıza iletilen 10.03.2022 tarihli ve 18418 tarihli
yazıda özetle, Birliğinize bağlı bazı odalarca kuracakları şirketlere ortak olunabilmesi hususunda ön talep
toplama girişiminde bulunulduğu ve Kurulca bu konuda gerekli incelemelerin yapıldığı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 109 uncu
maddesinde,

“(1) Onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını
halka arz edenler ya da onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar iki yıldan
beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş
bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bu kişiler, bu suçun icrası
kapsamında aynı zamanda birinci fıkrada tanımlanan suçu da işledikleri takdirde, sadece bu fıkrada
tanımlanan suçtan dolayı cezaya hükmedilir ve ceza yarı oranında artırılır.”

Hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 552 nci maddesinde,
“(1) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin

sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para
toplanması yasaktır.”

Hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı izahname

yayımlama yükümlülüğü yerine getirilmeden sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi ya da onaylı
ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarının satılması 6362 sayılı Kanuna, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla
yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması ise 6102 sayılı Kanuna
aykırıdır.

Bu itibarla; Birliğinize bağlı oda ve borsalarca yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık
izlenimi uyandıracak veya doğrudan aykırılık oluşturacak işlemlerden kaçınılması hususunda Birliğinizce
gerekli tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.

İç Ticaret Genel Müdürü
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