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27 Ek�m 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31641

TEBLİĞ

Sermaye P�yasası Kurulundan:

KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ
(III – 35/A.2)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, paya ve borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasına �l�şk�n usul ve esasları

düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, paya ve borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasına, k�tle fonlama platformlarının

kuruluşlarına, kurucularına, ortaklarına ve yönet�m kurulu üyeler�ne, pay dev�rler�ne, Kurul l�stes�ne alınmalarına ve
faal�yetler�ne, k�tle fonlaması �le fon toplayacak g�r�ş�m ş�rketler�nde aranan n�tel�klere, paya ve/veya borçlanmaya
dayalı k�tle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına, toplanan fonların �lan ed�len amacına uygun olarak
kullanıldığının kontrolü ve denet�m� �le fonlanan ş�rketler�n genel kurullarına �l�şk�n usul ve esasları düzenler.

(2) K�tle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faal�yetler� bu Tebl�ğ
hükümler�ne tab� değ�ld�r.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 35/A ve 99 uncu

maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) B�lg� formu: G�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket� tarafından hazırlanan, projen�n �ht�yaç duyduğu fonun

toplanab�lmes� amacıyla kampanya sayfasında �lan ed�len ve standartları Kurulca bel�rlenen formu,
b) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması: K�tle fonlaması borçlanma aracı karşılığında platformlar aracılığıyla

halktan para toplanmasını,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde tanımlanan borsayı,
ç) BTK: B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunu,
d) Emanet yetk�l�s�: Platformlar aracılığıyla toplanan fonu, fonlanan ş�rkete aktarılana veya yatırımcılara �ade

ed�lene kadar bu Tebl�ğdek� hükümler çerçeves�nde emanetç� sıfatıyla bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası
A.Ş. �le 2/7/2013 tar�hl� ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama H�zmet�ne ve Bu H�zmette
Bulunacak Kuruluşlara İl�şk�n Esaslar Tebl�ğ� (III-56.1)’nde tanımlanan d�ğer portföy saklayıcılarını,

e) Fonlanan ş�rket: G�r�ş�mc�ler tarafından kurulan anon�m ş�rket� veya emanet yetk�l�s� nezd�ndek� hesabına,
bloke ed�len fon tutarının aktarıldığı g�r�ş�m ş�rket�n�,

f) Gen�ş yetk�l� aracı kurum: 17/12/2013 tar�hl� ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Kuruluşlarının Kuruluş ve Faal�yet Esasları Hakkında Tebl�ğ (III-39.1)’de tanımlanan gen�ş yetk�l� aracı kurumu,

g) G�r�ş�mc�: Projes�ne paya ve/veya borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türk�ye’de
yerleş�k gerçek k�ş�ler� ve l�m�ted veya anon�m ş�rket türündek� tüzel k�ş�ler�,

ğ) G�r�ş�m ş�rket�: Anon�m ş�rket kurma zorunluluğu olmadan faal�yetler�ne devam edecek ve Türk�ye’de
kurulu olan, gel�şme potans�yel� taşıyan ve projes�ne kaynak �ht�yacı bulunan anon�m ş�rketler� veya toplanan fonların
emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan bloke hesabına aktarılması önces�nde anon�m ş�rkete dönüşmes� zorunlu olan l�m�ted
ş�rketler�,

h) Halka açık ortaklık: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�nde tanımlanan
ortaklığı,

ı) Kalkınma ve yatırım bankası: 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddes�nde
tanımlanan kalkınma ve yatırım bankalarını,

�) Kampanya: Projen�n �ht�yaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleşt�r�len fon toplama taleb�n�n
platformun �nternet s�tes�nde kamuya duyurulmasını,

j) Kampanya sayfası: Projeye �l�şk�n olarak platform nezd�nde oluşturulan ve yalnızca üyeler�n er�ş�m�ne açık
tutulan �nternet sayfasını,

k) Kanun: 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanunu,
l) Katılım bankası:  5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�nde tanımlanan katılım bankalarını,
m) K�tle fonlaması: Projen�n �ht�yaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından bel�rlenen esaslar

dâh�l�nde Kanunun yatırımcı tazm�n�ne �l�şk�n hükümler�ne tab� olmaksızın platformlar aracılığıyla halktan para
toplanmasını,
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n) K�tle fonlaması borçlanma aracı (borçlanma aracı): G�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket�n�n platformlar aracılığıyla
sattığı, fonlanan ş�rket�n borçlu sıfatını ha�z olduğu ve nom�nal değer�n�n vade tar�h�ne kadar taks�tler hal�nde b�lg�
formunda açıklanan esaslar çerçeves�nde yatırımcıya ger� ödenmes� esasına dayanan menkul kıymet�,

o) Kurul: Sermaye P�yasası Kurulunu,
ö) L�ste: Kurulca paya ve/veya borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasına aracılık etmes� uygun görülen ve

elektron�k ortamda h�zmet veren platformların yer aldığı l�stey�,
p) MKK: Merkez� Kayıt Kuruluşu Anon�m Ş�rket�n�,
r) N�tel�kl� yatırımcı: Kurulun, g�r�ş�m sermayes� yatırım ortaklıklarına �l�şk�n düzenlemeler�nde tanımlanan

n�tel�kl� yatırımcıları,
s) Öneml� etk�ye sah�p ortak: Sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha

fazlasını tems�l eden paylar �le bu oranın altında olsa dah� yönet�m kurulunda tems�l ed�lme hakkı veren �mt�yazlı 
paylara sah�p ortağı,

ş) Pay: Fonlanan ş�rket�n sermayes�n� tems�l eden ve sah�b�ne ortaklık hakkı veren menkul kıymet�,
t) Paya dayalı k�tle fonlaması: Pay karşılığında platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını,
u) Platform: Paya ve/veya borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasına aracılık eden ve elektron�k ortamda h�zmet

veren kuruluşu,
ü) Proje: Planlanan teknoloj� ve/veya üret�m faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n kaynak �ht�yacı olan �ş

f�kr�n�,
v) Tanıtıcı b�lg�ler: Platformlar tarafından kampanyalara �l�şk�n olarak her türlü �let�ş�m aracıyla kamuoyu �le

paylaşılan �ş f�kr� özet�, g�r�ş�m ş�rket�n�n t�caret unvanı ve merkez adres�, g�r�ş�m ş�rket�n�n yönet�c�ler�n�n veya
g�r�ş�mc� ve ek�b�n�n adı, soyadı ve geçm�ş tecrübeler�, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, bel�rlenen ve ger�ye kalan
kampanya süreler�, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen n�tel�kl� yatırımcıların unvanları
g�b� genel n�tel�ktek� özet b�lg�ler�,

y) Teknoloj� faal�yet�: Katma değer� ve rekabet edeb�l�rl�ğ� yüksek teknoloj�k ürün ve h�zmet üret�m�n� ve/veya
teknoloj�k b�r buluşun t�car� b�r ürün, yöntem ya da h�zmete dönüştürülmes� amacıyla yürütülen teknoloj� gel�şt�rme
faal�yet�n�,

z) TTK: 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununu,
aa) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler: 7/8/1989 tar�hl� ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Türk Parası Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�,
bb) Üret�m faal�yet�: Yüksek katma değer ve �st�hdam yaratma potans�yel� taşıyan b�r �ş model�ne bağlı olarak

g�rd�ler�n bel�rl� b�r süreçten geç�r�lerek f�z�ksel ürüne dönüştürülmes� faal�yet�n�,
cc) Üye: Üyel�k şartlarını yer�ne get�ren ve platform �le üyel�k sözleşmes� akdeden yatırımcıyı,
çç) Üyel�k sözleşmes�: Platform �le üyeler arasında elektron�k ortamda akded�len ve asgar� unsurları Kurulca

bel�rlenen çerçeve sözleşmey�,
dd) Yatırım kom�tes�: G�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket� tarafından hazırlanan f�z�b�l�te ve/veya kred�b�l�te

raporunu değerlend�ren, kampanyalara �l�şk�n hazırlanan b�lg� formunu onaylayan ve platform yönet�m kurulu
tarafından bel�rlenen kom�tey�,

ee) Yönet�m kontrolü: Kanunun 26 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rlenen yönet�m kontrolünü,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Platformlara İl�şk�n Esaslar

Kuruluş ve l�steye alınma
MADDE 5 – (1) Platformların kuruluşuna Kurulca �z�n ver�leb�lmes� �ç�n;
a) Anon�m ortaklık olması,
b) Sermayes�n�n asgar� 1.000.000 Türk L�rası tutarında ve tamamının nakden ödenm�ş olması, sermayes�n�n ve

özsermayes�n�n bu tutardan az olmaması,
c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
ç) T�caret unvanında “K�tle Fonlama Platformu” �bares�n�n bulunması,
d) Esas sözleşmes�nde �şletme konusunun münhasıran paya ve/veya borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması

faal�yet�nde bulunulmasına aracılık ed�lmes� olarak bel�rt�lm�ş olması,
e) Kurucularının 6 ncı maddede bel�rt�len şartları sağlaması,
f) Yönet�m kurulunun asgar� olarak 3 k�ş�den oluşması,
zorunludur.
(2) Platform kurucuları kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme ve 6 ncı maddede

öngörülen koşulları taşıdıklarını gösteren belgelerle Kurula başvuruda bulunur. Kuruluş başvurusunda Kurulca gerekl�
görülmes� hal�nde ek b�lg� ve belge �steneb�l�r.

(3) Platformların bu Tebl�ğ hükümler� çerçeves�nde k�tle fonlaması faal�yetler�nde bulunab�lmeler� �ç�n Kurul
tarafından l�steye alınmaları zorunludur.

(4) Platformun, l�steye alınab�lmes� �ç�n Ek-1’de yer alan belgelerle b�rl�kte Kurula başvurması gerekl�d�r.
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(5) Kurulca l�steye alınab�lmes� �ç�n platformun;
a) Kuruluş şartlarının kaybed�lmem�ş olması,
b) Ortaklarının ve yönet�m kurulu üyeler�n�n 6 ncı maddede bel�rt�len şartları sağlaması,
c) Bu Tebl�ğde n�tel�kler� bel�rlenen en az b�r yatırım kom�tes� oluşturmuş olması,
ç) İç kontrol ve r�sk yönet�m s�stem� �le muhasebe ve operasyon b�r�m�n� oluşturmuş olması,
d) Kurulun b�lg� s�stemler� yönet�m� düzenlemeler�nde dar yetk�l� aracı kurumlar �ç�n öngörülen b�lg�

s�stemler� altyapısını oluşturarak faal�yete geç�rm�ş olması,
e) Belge, kayıt ve muhasebe �şlemler�n� yürütecek sorumlu b�r�mde yeterl� sayıda personel� �st�hdam etm�ş

olması,
f) K�tle fonlaması faal�yet�n�n operasyonel �şlemler�n� yer�ne get�rmey� tem�nen MKK ve emanet yetk�l�s� �le

sözleşme �mzalaması ve b�lg� �şlem s�stemler� �le teknoloj�k altyapısını bu kuruluşların bel�rled�ğ� esaslar çerçeves�nde
uyumlaştırması,

g) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yürütecek platformların, g�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rketler�n�n borçlanma
araçlarından kaynaklanan ödeme yükümlülükler�n�n b�lg� formunda bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yer�ne get�reb�lme
kapas�tes�n�n değerlend�r�lmes�n� ve kred� l�m�t� kontrolünün yapab�lmes�n� tem�nen MKK’nın Yatırımcı R�sk Tak�p
S�stem� �le karşılıklı ver� akışını platforma kampanya başvurusunda bulunan g�r�ş�mc� ve g�r�ş�m ş�rketler� �le sınırlı
olmak üzere sağlayacak altyapıyı platform nezd�nde oluşturması,

ğ) Üyeler�n, g�r�ş�m ş�rket� yetk�l�ler� ve/veya g�r�ş�mc� ve/veya fonlanan ş�rket�n yetk�l�ler� �le elektron�k
ortamda �let�ş�m kurab�lecekler� altyapıyı platform nezd�nde oluşturması,

h) Kend� personel� arasında, personel� �le h�zmet verd�ğ� k�ş�ler arasında ya da h�zmet verd�ğ� k�ş�ler�n
kend�ler� arasında çıkab�lecek çıkar çatışmalarını tanımlaması, çıkar çatışmalarının önlenmes� �ç�n alınab�lecek
tedb�rler� ve çıkar çatışmalarının önlenememes� durumunda �zlenecek prosedürler� �çeren yazılı çıkar çatışması
pol�t�kası oluşturması ve bu pol�t�kayı yönet�m kurulu kararına bağlaması,

şartlarını yer�ne get�rmes� zorunludur.
(6) Kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ve gen�ş yetk�l� aracı kurumların l�steye alınma

başvurularında beş�nc� fıkranın (c), (f), (g) ve (ğ) bentler�nde aranan şartların sağlanması yeterl�d�r. Bu Tebl�ğde
l�steye alınma şartları dışında platformlar �ç�n öngörülen d�ğer hükümler, aks� bel�rt�lmed�kçe, bu fıkrada bel�rt�len
aracı kurumlar ve bankalar bakımından da uygulanır.

(7) Platformların öneml� etk�ye sah�p tüzel k�ş� ortaklarının, öneml� etk�ye sah�p ortaklarının b�r�nc� fıkranın
(e) bend�nde yer alan şartları taşımaları zorunludur.

(8) L�steye alınma başvurusu kapsamında sunulan b�lg� ve belgelerdek� eks�kl�kler �le Kurulca talep ed�len ek
b�lg� ve belgeler�n ver�len süre �ç�nde Kurula �let�lmemes� hal�nde başvuru �şlemden kaldırılır.

(9) Kurul, gerekl� gördüğü hallerde l�steye alınma aşamasında veya faal�yet süres�nce genel olarak veya
platform bazında meslek� sorumluluk s�gortası yaptırılmasını zorunlu tutab�l�r.

(10) B�r�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len asgar� özsermaye şartı, platformun Kurulca l�steye alınmasını tak�p
eden �k� yıl süres�nce yarısı oranında uygulanır.

(11) Platformların paya ve/veya borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması faal�yetler�nden hang�ler�ne yetk�l� olduğu
platformun �nternet s�tes�nde bel�rt�l�r.

Platformun kurucuları, ortakları ve yönet�m kurulu üyeler�nde aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Platformun kurucularının, ortaklarının ve yönet�m kurulu üyeler�n�n;
a) Müfl�s olmaması, konkordato �lân etm�ş olmaması ya da hakkında �flasın ertelenmes� kararı ver�lm�ş

olmaması,
b) Faal�yet �z�nler�nden b�r� Kurulca �ptal ed�lm�ş kuruluşlarda, bu müeyy�dey� gerekt�ren olayda sorumluluğu

bulunan k�ş�lerden olmaması,
c) Kanunda yazılı suçlardan kes�nleşm�ş mahkûm�yet�n�n bulunmaması,
ç) 14/1/1982 tar�hl� ve 35 sayılı mülga Ödeme Güçlüğü İç�nde Bulunan Bankerler�n İşlemler� Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname ve ekler�ne göre kend�ler� veya ortağı oldukları kuruluşlar hakkında tasf�ye kararı ver�lmem�ş
olması,

d) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa
b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı
suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, b�l�ş�m
s�stem�n� engelleme, bozma, ver�ler� yok etme veya değ�şt�rme, banka veya kred� kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terör�zm�n f�nansmanı, kaçakçılık, verg� kaçakçılığı veya haksız
mal ed�nme suçlarından mahkûm olmaması,

e) İş�n gerekt�rd�ğ� dürüstlük ve �t�bara sah�p bulunması,
f) Kanunun 101 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca �şlem yasaklı olmaması,
zorunludur.
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(2) B�r�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len şartlar; �flasın kaldırılmasına, kapatılmasına, ertelenmes�ne veya
konkordato tekl�f�n�n tasd�k�ne �l�şk�n kararın, (b) bend�nde yer alan şart �se buna �l�şk�n kararın kes�nleşme tar�h�nden
�t�baren on yıl geçmes� hâl�nde, b�r�nc� fıkranın uygulamasında d�kkate alınmaz.

(3) Platformların en az b�r yönet�m kurulu üyes�n�n 15/2/2013 tar�hl� ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan B�reysel Katılım Sermayes� Hakkında Yönetmel�kte tanımlanan b�reysel katılım yatırımcısı l�sansına
sah�p k�ş�lerden olması zorunludur.

(4) Bu madden�n üçüncü fıkrası kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ve gen�ş yetk�l� aracı
kurumlar bakımından uygulanmaz.

Dışarıdan h�zmet alımı ve kapsamı
MADDE 7 – (1) Platformlar tarafından münhasıran yönet�m kurulunca ve yatırım kom�tes�nce �cra ed�lmes�

gereken faal�yetler �le platformun �dares� har�c�ndek� görev ve yükümlülükler�n �fası �ç�n uzman kuruluşlardan h�zmet
alınab�l�r.

(2) Dışarıdan h�zmet alımı, �ş�n n�tel�ğ�ne uygun olarak platform �le h�zmet sağlayıcı kuruluş arasında
akded�lecek b�r sözleşme kapsamında yürütülür.

(3) 5 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentler�nde öngörülen şartlar �ç�n dışarıdan h�zmet alınmış
olması hal�nde, bu şartların yer�ne get�r�ld�ğ� kabul ed�l�r.

(4) Dışarıdan alınan h�zmetlerde yönet�m, �çer�k tasarımı, er�ş�m, kontrol, denet�m, güncelleme, b�lg� veya
rapor alma g�b� fonks�yonlarda karar alma gücü ve sorumluluğunun platformda olması gerek�r.

(5) Dışarıdan h�zmet alımı, platformun sermaye p�yasası mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarını ortadan
kaldırmaz.

(6) Kurul, gerekt�ğ�nde genel olarak veya platform bazında dışarıdan h�zmet alınab�lecek konuları bel�rlemeye,
bu konuları sınırlamaya veya yasaklamaya, n�tel�ğ�ne göre bu h�zmet�n alınmasını �z�n koşuluna bağlamaya yetk�l�d�r.

Platformun ortaklık yapısı değ�ş�kl�kler�
MADDE 8 – (1) L�steye alınma sonrasındak� ortaklık yapısı değ�ş�kl�kler�nde platform ortağı olan gerçek

k�ş�ler ve öneml� etk�ye sah�p tüzel k�ş�ler �le platformların öneml� etk�ye sah�p tüzel k�ş� ortaklarının öneml� etk�ye
sah�p ortakları �ç�n de 6 ncı maddede platform ortaklarına �l�şk�n öngörülen şartlar aranır.

(2) B�r k�ş�n�n platform sermayes�n�n veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %10’u veya daha
fazlasını tems�l eden payları ed�nmek suret�yle platform ortağı olması veya b�r ortağa a�t payların platform
sermayes�n�n veya oy haklarının %10, %20 veya %50’s�n� aşması sonucunu veren pay ed�n�mler� �le b�r ortağa a�t
payların yukarıdak� oranların altına düşmes� sonucunu veren pay dev�rler� Kurulun onayına tab�d�r.

(3) Yönet�m kurulunda tems�l ed�lme hakkı veren �mt�yazlı payların devr� herhang� b�r orana bakılmaksızın
Kurul onayına tab�d�r.

(4) Platformun yönet�m kurulunda tems�l ed�lme hakkı veren �mt�yazlı paylarına sah�p tüzel k�ş�n�n
sermayes�nde %10, %20 veya %50 oranlarının aşılması sonucunu doğuracak şek�ldek� ortaklık yapısı değ�ş�kl�kler�
Kurulun onayına tab�d�r. Platformların sermayes�n�n veya oy haklarının %10’undan fazlasına sah�p tüzel k�ş�ler�n
yönet�m kurulunda tems�l ed�lme �mt�yazı veren paylarının devr� de Kurulun onayına tab�d�r.

(5) Aynı gerçek veya tüzel k�ş� tarafından yönet�m kontrolüne sah�p olunan grup �çer�s�nde yapılan dev�r
�şlemler� sebeb�yle ortaya çıkan ortaklık yapısı değ�ş�kl�kler� Kurul onayına tab� değ�ld�r. Bu durumda, pay devr�n�
�zleyen on �ş günü �ç�nde Kurula b�ld�r�mde bulunulur.

(6) B�r k�ş�n�n, doğrudan veya dolaylı olarak, platform sermayes�n�n veya oy haklarının yukarıdak� oranlara
ulaşmayan veya bu oranlar arasında kalan pay dev�rler�nde �se devr� �zleyen on �ş günü �ç�nde Kurula b�ld�r�mde
bulunulur.

(7) Platformun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması ve güncel ortaklık yapısı b�lg�s�ne da�m� olarak
platform �nternet s�tes�nde yer ver�lmes� zorunludur.

(8) Platformun öneml� etk�ye sah�p tüzel k�ş� ortağının halka açık ortaklık olması hal�nde pay dev�rler� bu
paylara bağlı temettü har�ç ortaklık haklarının kullanılab�lmes� bakımından Kurul onayına tab�d�r.

(9) Bu Tebl�ğ hükümler�ne aykırı olarak gerçekleşt�r�len pay dev�rler� platformun pay defter�ne kaydolunmaz.
Bu hükme aykırı olarak pay defter�ne yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yatırım kom�tes�
MADDE 9 – (1) Platform yönet�m kurulu tarafından oluşturulacak yatırım kom�tes�n�n;
a) En az 3 üyeden oluşması,
b) Üye sayısının çoğunluğunun f�nans, g�r�ş�mc�l�k, �şletmec�l�k, hukuk� danışmanlık, teknoloj�, sanay� ve

t�caret g�b� alanlarda en az 5 yıllık tecrübeye sah�p k�ş�lerden olması,
c) B�r üyes�n�n platformun yönet�m kurulu üyes� olması ve bu üyen�n 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasında

bel�rt�len şartı ha�z olması,
ç) En az b�r üyes�n�n 14/8/2014 tar�hl� ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye P�yasasında

Faal�yette Bulunanlar İç�n L�sanslama ve S�c�l Tutmaya İl�şk�n Esaslar Hakkında Tebl�ğ (VII-128.7)’de tanımlanan
Sermaye P�yasası Faal�yetler� Düzey 3 L�sansına sah�p olması,

d) Üyeler�n�n tamamının 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan şartları sağlamış olması,
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zorunludur.
(2) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması faal�yet� yürüten platformların yatırım kom�tes�n�n;
a) En az b�r üyes�n�n Sermaye P�yasasında Faal�yette Bulunanlar İç�n L�sanslama ve S�c�l Tutmaya İl�şk�n

Esaslar Hakkında Tebl�ğ’de tanımlanan kred� derecelend�rme l�sansına sah�p k�ş�lerden olması,
b) Üye sayısının çoğunluğunun b�r�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rlenen tecrübe şartına �lave olarak �stat�st�k,

r�sk değerlemes� ve yönet�m�, f�nansal anal�z, derecelend�rme ve değerleme alanlarının herhang� b�r�nde en az 5 yıllık
tecrübeye sah�p k�ş�lerden olması,

zorunludur.
(3) Platformlar, b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda sayılan şartların sağlanması şartıyla b�rden fazla yatırım kom�tes�

oluşturulab�l�r.
(4) Kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ve gen�ş yetk�l� aracı kurumların yatırım kom�tes�n�n en

az b�r üyes�n�n 15/2/2013 tar�hl� ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�reysel Katılım Sermayes� Hakkında
Yönetmel�kte tanımlanan b�reysel katılım yatırımcısı l�sansına sah�p olması hal�nde, b�r üyen�n platformun yönet�m
kurulu üyes� olması şartı aranmaz.

(5) B�r�nc�, �k�nc� ve dördüncü fıkralarda sayılan şartlardan herhang� b�r�n�n kaybed�lmes� hal�nde, platform
yönet�m kurulu, şartların kaybed�ld�ğ�n�n öğren�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç 10 �ş günü �ç�nde bu şartların yen�den
sağlandığını tevs�k ed�c� b�lg� ve belgeler� Kurula �let�r.

(6) Yatırım kom�tes� üyel�kler�nden herhang� b�r�n�n boşalması durumunda, bu durumun gerekçes� platform
tarafından yazılı olarak 2 �ş günü �ç�nde Kurula b�ld�r�l�r.

(7) Yatırım kom�tes� üyel�ğ�ne atanacak k�ş�ler�n, 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasında aranan şartları
sağladıklarını gösteren belgelerle b�rl�kte platform tarafından yazılı olarak Kurula b�ld�r�lmes� şarttır.

(8) Yatırım kom�tes�, b�lg� formunun onaylanmasına ve paya dayalı k�tle fonlaması bakımından Ek-2’de asgar�
unsurları bel�rlenen f�z�b�l�te raporunun, borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması bakımından Ek-3’te asgar� unsurları
bel�rlenen kred�b�l�te raporunun �ncelenmes�ne yönel�k olarak objekt�f değerlend�rme ölçüt ve yöntemler�n� �çeren b�r
değerlend�rme pol�t�kası oluşturur ve bu pol�t�ka platform yönet�m kurulu tarafından karara bağlanarak platformun
�nternet s�tes�nde kamuya duyurulur.

(9) Yatırım kom�tes�n�n b�lg� formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermes� �le
mümkündür. Platform tarafından bu fıkrada bel�rt�lenden daha ağır b�r n�sabın bel�rlenmes� mümkündür.

(10) Yatırım kom�tes� üyeler�; kend�ler�n�n, eşler�n�n, alt ve üstsoylarının sermaye, denet�m ve �dar� bakımdan
doğrudan veya dolaylı olarak �l�şk�l� oldukları projelere a�t kampanya başvurularının değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n
yatırım kom�tes� müzakereler�ne katılamaz ve oy kullanamazlar. Bu yasak, yatırım kom�tes� üyes�n�n müzakareye
katılmamasının ve oy kullanmamasının dürüstlük kuralının gereğ� olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran
hallerde, �lg�l� yatırım kom�tes� üyes�n�n müzakereye katılab�lmes�ne ve oy kullanab�lmes�ne �l�şk�n kararı yönet�m
kurulu ver�r. Bu oylamaya da, �lg�l� yatırım kom�tes� üyes�n�n aynı zamanda yönet�m kurulu üyes� olması hal�nde,
�lg�l� üye katılamaz. Bu fıkra kapsamına g�ren durumların �lg�l� üye tarafından yatırım kom�tes�ne açıklanması ve
yasağa uyulması zorunludur.

(11) Yatırım kom�tes� üyeler� bu Tebl�ğ kapsamındak� faal�yetler� karşılığında g�r�ş�m ş�rketler�nden veya
g�r�ş�mc�lerden herhang� b�r ekonom�k menfaat tem�n edemez ve değerlend�rd�kler� kampanyalara hedeflenen fon
tutarının %5’�nden fazla fon sağlayamazlar.

L�steden çıkma
MADDE 10 – (1) Platform, 5 �nc� maddede bel�rt�len şartlardan herhang� b�r�n� kaybetmes� hal�nde, bu

durumu 2 �ş günü �ç�nde Kurula b�ld�r�r. Kurulca uygun görülen süre �ç�nde l�steye alınma şartlarının herhang� b�r�n�
sağlayamayan platform Kurul tarafından resen l�steden çıkarılır.

(2) Kuruluş �ç�n Kuruldan �z�n almasını tak�ben 6 ay �ç�nde l�steye alınmak üzere başvurmayan platformun
l�steye alınma hakkı düşer.

(3) Kurul tarafından l�steye alınmasını tak�ben 6 ay �ç�nde, platforma kampanya başvurusunda bulunulması
hal�nde kampanya sürec�n�n f��len yürütüleb�lmes�ne �mkan sağlayacak şek�lde faal�yete geçmeyen platform, Kurul
tarafından resen l�steden çıkarılır.

(4) 11 �nc� madden�n on altıncı fıkrası uyarınca Kurula gönder�len f�nansal tablo ve raporlardan 5 �nc�
madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan şartın kaybed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde Kurul tarafından �lg�l�
şartın sağlanması �ç�n platforma şartların kaybed�ld�ğ�n�n tesp�t�nden �t�baren 1 yılı aşmamak üzere makul b�r süre
ver�l�r. Kurulca ver�len süre �ç�nde şartın sağlanamaması hal�nde platform Kurul tarafından resen l�steden çıkarılab�l�r.

(5) Bu Tebl�ğ kapsamındak� yükümlülüklere aykırı eylemler� tesp�t ed�len platformlar �le faal�yetler� geç�c�
olarak durdurulan veya faal�yet �z�nler� �ptal ed�len kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ve gen�ş yetk�l�
aracı kurumlar Kurulca resen l�steden çıkarılab�l�r veya faal�yetler�n�n sadece paya dayalı ya da borçlanmaya dayalı
olarak yürütülmes�ne karar ver�leb�l�r.

(6) Kurulca resen veya başvuru üzer�ne l�steden çıkarılan platformlar, l�steden çıkarılmaya �l�şk�n Kurul karar
tar�h�nden �t�baren b�r yıl süreyle k�tle fonlaması faal�yet�nde bulunmak üzere yen�den l�steye alınmak �ç�n Kurula
başvuramaz. Kurulca resen l�steden çıkarılan platformun ortakları 1 yıl süreyle k�tle fonlaması faal�yet�nde bulunmak
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üzere Kurulca l�steye alınmak �ç�n başvuruda bulunan başka b�r platformda veya Kurul l�stes�nde bulunan b�r
platformda herhang� b�r unvan altında görev alamaz ve ortak olamaz.

(7) Süres� �ç�nde l�steye alınmak üzere Kurula başvuruda bulunmayan veya l�steye alınma �zn� başvurusu
Kurulca olumlu karşılanmayan platformlar �le l�steden çıkarılan platformların, bu hususların kend�ler�ne b�ld�r�ld�ğ�
tar�hten �t�baren en geç 3 ay �ç�nde sona erme kararı almaları veya esas sözleşmeler�n� t�caret unvanı �le amaç ve
faal�yet konuları da dâh�l k�tle fonlaması faal�yetler�n� kapsamayacak şek�lde değ�şt�rmeler� zorunludur. Bu
değ�ş�kl�kler�n yayımlandığı Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�, �lanı �zleyen 10 �ş günü �ç�nde Kurula gönder�l�r. L�steden
çıkarılmalarına �l�şk�n Kurul kararının kend�ler�ne b�ld�r�ld�ğ� tar�hte, platformların k�tle fonlamasına aracılık etme ve
elektron�k ortamda h�zmet verme yetk�s� sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Platformların Faal�yetler�ne İl�şk�n Esaslar

Genel esaslar
MADDE 11 – (1) Platformlar münhasıran paya ve/veya borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması faal�yet�n�

yürüteb�l�rler. Platformların;
a) Bu faal�yet�n yürütülmes� esnasında g�r�ş�mc�ye, g�r�ş�m ş�rket�ne ve fonlanan ş�rkete yönel�k danışmanlık

h�zmet� vermes�,
b) G�r�ş�m sermayes� yatırım fonu kurmak üzere Kuruldan faal�yet �zn� alan portföy yönet�m ş�rketler� �le

15/2/2013 tar�hl� ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�reysel Katılım Sermayes� Hakkında Yönetmel�k
uyarınca akred�te ed�lm�ş ve anon�m ortaklık olarak kurulmuş b�reysel katılım yatırımcısı ağlarına �şt�rak etmeler�,

c) Her b�r kampanya �ç�n hedeflenen fon m�ktarının azam� %20’s�ne kadar olacak şek�lde, kampanyalara
toplamda özkaynaklarının azam� %50’s�ne kadar fon sağlamaları,

bu fıkraya aykırılık teşk�l etmez.
(2) K�tle fonlaması faal�yet� sırasında uyulması gereken esasların, g�r�ş�m ş�rket� veya g�r�ş�mc� �le platform

arasında akded�lecek ve asgar� unsurları Ek-4’te bel�rlenen yazılı b�r k�tle fonlaması sözleşmes�ne bağlanması
zorunludur.

(3) Platformlar;
a) Fon toplanan her b�r  proje �ç�n kampanya sayfası oluşturarak, kampanya sürec�nde ve paya dayalı k�tle

fonlaması faal�yet� yürüten platformlarda kampanyanın gerçekleşt�ğ� takv�m yılını �zleyen beş yıl boyunca,
borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması faal�yet� yürüten platformlarda �se kampanya kapsamında çıkarılan  borçlanma
araçlarının �tfasının gerçekleşt�ğ� tar�he kadar fonlanan ş�rkete �l�şk�n per�yod�k açıklamaların bu sayfa üzer�nden
yapılmasını sağlayacak gerekl� altyapıyı kurma,

b) Yatırım kom�tes� tarafından onaylanan b�lg� formunu (a) bend�nde bel�rt�len kampanya sayfasında
yayımlama, b�lg� formu ve kampanyaya �l�şk�n, somut ve rasyonel b�r yatırımcının yatırım kararını alırken öneml�
kabul edeb�leceğ� ve yatırım kararını etk�leyeb�lecek n�tel�ktek�; projeyle �lg�l� gel�şmeler, fonlanan ş�rkete �l�şk�n kâr
dağıtımı, borca batıklık tehl�kes�, sermayen�n artırılması veya azaltılması, f�nansal durumundak� değ�ş�kl�kler, faal�yet
göster�len sektöre �l�şk�n gel�şmeler, kamu otor�teler�n�n fonlanan ş�rket�n faal�yet gösterd�ğ� sektörü etk�leyecek
n�tel�ktek� kararları, faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg�ler, yönet�m kadrosundak� değ�ş�kl�kler, fonlanan ş�rket veya yönet�c�ler�
hakkında açılan davalar, fonlanan ş�rket�n konkordato başvurusu, uzlaşma yoluyla yen�den yapılandırma başvuru
yapması g�b� b�lg�ler� kampanya süres�nce ve paya dayalı k�tle fonlaması faal�yet� yürüten platformlarda kampanyanın
gerçekleşt�ğ� takv�m yılını �zleyen 5 yıl boyunca, borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması faal�yet� yürüten platformlarda
kampanya kapsamında çıkarılan borçlanma araçlarının �tfasının gerçekleşt�ğ� takv�m yılını �zleyen 5 yıl boyunca bu
sayfada yatırımcıların �ncelemes�ne açık tutma,

c) Yatırımcılardan toplanan fonların emanet yetk�l�s� nezd�nde kampanya süres� tamamlanana kadar platform
adına, kampanya süres�n�n hedeflenen fon tutarına ulaşılarak tamamlanmasını müteak�p fonlanan ş�rket adına açılan
hesaplarda bloke ett�r�lerek fonlanan ş�rkete aktarılmasını veya bu Tebl�ğde bel�rt�len esaslar çerçeves�nde
yatırımcılara �ade ed�lmes�n� sağlama,

ç) Payların veya borçlanma araçlarının MKK nezd�nde kayden oluşturulma sürec�ne kadar gerçekleşt�r�lecek
�şlemler� yer�ne get�rme veya b�r yatırım kuruluşu vasıtasıyla yer�ne get�r�lmes�n� sağlama,

d) Kampanya süres�nce, b�lg� formunda yer ver�len hususlara aykırılıkları önlemekle sınırlı olacak şek�lde
yatırımcıların hak ve menfaatler�n�n�n �hlal�n� önley�c� tedb�rler� alma,

e) Yatırımcılara, g�r�ş�mc�lere, g�r�ş�m ş�rketler�ne ve fonlanan ş�rkete �l�şk�n b�lg�ler�n g�zl�l�ğ�n� muhafaza
etme ve bu b�lg�ler�n g�zl�l�ğ�n�n sağlanmasını tem�nen gerekl� her türlü tedb�r� alma,

f) Emanet yetk�l�s�n�n toplanan fon tutarını nemalandırıp nemalandırmayacağını, alınacak ücret, kom�syon ve
kes�nt�ler� �nternet s�tes�nde �lan etme,

görevler�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
(4) Platformlar, her b�r kampanyanın değerlend�r�lmes�nde ve yayımlanmasında ad�l ve şeffaf olmak ve

taraflar arasında çıkar çatışmasına sebeb�yet vermemekle yükümlüdür.
(5) Platformlar üyeler�n�n hak ve yararlarını zedeley�c� �şlemlerde bulunmamakla, �y� n�yet kurallarına aykırı

hareket etmemekle, üyeler�n p�yasa hakkındak� b�lg�s�zl�k ya da tecrübes�zl�kler�nden yararlanarak kend� lehler�ne
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kazanç sağlamamakla yükümlüdür.
(6) Platformlar g�r�ş�m ş�rketler�n�n veya g�r�ş�mc�ler�n kampanya başvurularını yatırım kom�tes�ne sunmadan

önce reddedeb�l�r. Her halükarda redded�len başvuruların redded�lme gerekçes� hakkında platform tarafından başvuru
sah�pler�ne b�lg� ver�l�r.

(7) Yatırım kom�tes�ne sunulan kampanya başvurularının platformda yayımlanması yatırım kom�tes�n�n onayı
�le mümkündür. Bu onay, 9 uncu madden�n sek�z�nc� fıkrası uyarınca oluşturulan değerlend�rme pol�t�kasında yer alan
her b�r ölçüt bakımından yatırım kom�tes�nce yapılan değerlend�rmeler� �çeren b�r rapora bağlanır ve bu rapor b�lg�
formu �le b�rl�kte �lg�l� projen�n kampanya sayfasında yayımlanır. Yatırım kom�tes� üyeler�nden herhang� b�r�n�n b�r
projen�n kampanyasının platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması hal�nde, bu şerhe ve şerh�n gerekçes�ne
�l�şk�n açıklamalar b�lg� formu �le b�rl�kte �lg�l� projen�n kampanya sayfasında yayımlanır.

(8) Yatırım kom�tes� tarafından b�lg� formunun onaylanması �ç�n asgar� olarak b�lg� formunda yer alan
b�lg�ler�n tutarlı, anlaşılab�l�r ve Kurulca bel�rlenen b�lg� formu standartlarına göre eks�ks�z olduğunun tesp�t�
zorunludur.

(9) Platformlar, her b�r kampanyaya �l�şk�n onaylı b�lg� formunun, fon sağlama taleb�n�n �let�lmes�nden önce
�lg�l� üye tarafından okunduğunu tesp�t etmekle yükümlüdür.

(10) Platform nezd�nde kampanya yürütüleb�lmes� �ç�n b�lg� formunun yatırım kom�tes� tarafından
onaylanması ve bu formun kampanya sayfasında yayımlanması zorunludur. B�lg� formu gerçek k�ş� g�r�ş�mc�, tüzel
k�ş� g�r�ş�mc�n�n veya g�r�ş�m ş�rket�n�n yetk�l�ler� ve platformun yatırım kom�tes� üyeler� tarafından �mzalanır.

(11) Platformlar, kampanyalarını yürüttükler� g�r�ş�m ş�rketler�n� veya g�r�ş�mc�ler� bu Tebl�ğ kapsamındak�
yükümlülükler� hakkında yazılı veya elektron�k ortam da dah�l olmak üzere herhang� b�r �let�ş�m aracıyla
b�lg�lend�rmek zorundadır. Platformun bu yükümlülüğünü yer�ne get�rd�ğ�ne da�r �spat yükü platforma a�tt�r.

(12) Platformların, yatırım kom�tes�n�n b�lg� formunun onaylanmasına �l�şk�n değerlend�rme sürec�nde g�r�ş�m
ş�rketler�nden veya g�r�ş�mc�lerden yeterl� b�lg� ve belgey� tem�n etmeler� ve yatırım kom�tes�n�n kararına dayanak
oluşturan belge, kayıt ve raporları kampanya süres�n�n b�t�m�n� tak�p eden 5 yıl süre �le saklamaları zorunludur.

(13) Platformlar her b�r kampanya �ç�n hedeflenen ve toplanan fon tutarı, fon sağlayan yatırımcı sayısı ve
kalan kampanya süres� hakkında platformun �nternet s�tes�nde anlık olarak b�lg� ver�r. Fonlamanın gerçekleş�p
gerçekleşmed�ğ�ne bakılmaksızın, her b�r kampanya �ç�n kampanya süres�n�n sona ermes�n� tak�p eden �ş günü
fonlama sonuçları platformun �nternet s�tes�nde kamuya duyurulur.

(14) Platformlar kend�ler�ne ve yürüttükler� faal�yetlere �l�şk�n tanıtım ve reklamlarda yalnızca kampanya
sürec� tamamlanmış projelerden yararlanab�l�r.

(15) Altı aylık ve yıllık takv�m dönemler� �t�barıyla platformlar tarafından asgar� olarak fonlaması gerçekleşen,
gerçekleşmeyen ve �ptal ed�len toplam kampanya sayıları �le fonlaması gerçekleşen kampanyalara üyeler tarafından
sağlanan toplam fon tutarı b�lg�ler�n� �çeren rapor hazırlanarak �lg�l� dönem�n sona ermes�n� tak�p eden otuz gün �ç�nde
elektron�k ortamda Kurula �let�l�r ve platform �nternet s�tes� üzer�nden kamuya duyurulur.

(16) Gen�ş yetk�l� aracı kurumlar har�ç platformlar, TTK uyarınca hazırlanan f�nansal tablo ve raporlarını veya
4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca hazırlanan yıllık f�nansal tabloları �le faal�yet raporlarını
�lg�l� takv�m yılını �zleyen dördüncü ayın sonuna kadar Kurula gönder�r ve �nternet s�tes� üzer�nden kamuya duyurur.

(17) Platform nezd�ndek� b�lg�ler�n kamu tüzel k�ş�ler� dâh�l üçüncü k�ş�ler �le paylaşımı, 24/3/2016 tar�hl� ve
6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununa ve �lg�l� d�ğer mevzuata tab�d�r.

(18) Borsa tarafından uygun görülen fonlanan ş�rket paylarına ve borçlanma araçlarına �l�şk�n �k�nc�l p�yasa
�şlemler�, Borsa tarafından hazırlanan ve Kurulca uygun görülen usul ve esaslar çerçeves�nde �lg�l� pazarda
gerçekleşt�r�leb�l�r.

Platformların gerçekleşt�remeyecekler� faal�yetler
MADDE 12 – (1) Kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankalarının tab� olduğu mevzuatta yer alan özel

hükümler saklı kalmak kaydıyla, sadece paya dayalı k�tle fonlama faal�yet� yürüten platformlar, fa�z veya her ne ad
altında olursa olsun b�r �vaz karşılığı veya reh�n almak suret�yle kred� veya ödünç para verme �şler�ne aracılık
edemezler ve pay dışında herhang� b�r sermaye p�yasası aracı karşılığında k�tle fonlaması faal�yet� yürütemezler.

(2) Platformlar, gayr�menkul ve gayr�menkule dayalı hakların alım satımı ve gayr�menkul projeler�n�n
gel�şt�r�lmes� �le d�ğer ş�rketlere yatırım yapılması amaçlı projelere �l�şk�n k�tle fonlaması faal�yet� yürütemezler.

(3) Platformlar yurt dışında yerleş�k gerçek ve tüzel k�ş�lere yönel�k Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerden fon
toplanması amacıyla k�tle fonlaması faal�yet� yürütemezler.

(4) Platformlar projelere �l�şk�n yatırımcılara yönel�k olarak yatırım tavs�yes� n�tel�ğ�ndek� değerlend�rme,
anal�z ve yorumlarda bulunamazlar.

(5) Platformlar, kampanya sürec� tamamlanmamış projeler� tanıtmaya yönel�k basılı ya da elektron�k ortamda
paylaşılan tanıtıcı b�lg�ler �le platforma veya kampanya sayfasına yönlend�rme yapan tanıtımlar har�ç olmak üzere
kampanyası yürütülen projelere a�t t�car� ürün ve/veya h�zmetler�n reklamlarını yayımlayamazlar.

(6) Platformlar;
a) Kend�ler�n�n k�tle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönel�k,
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b) Kend�ler�ne a�t projeler�n veya sermayeler�n�n %20 veya daha fazlasını tems�l eden paylarına veya oy
haklarına, yönet�m kurulunda tems�l ed�lme hakkı veren �mt�yazlı paylarına sah�p oldukları g�r�ş�m ş�rketler�ne veya
tüzel k�ş� g�r�ş�mc�lere a�t projeler�n k�tle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönel�k,

c) Ortakları, yönet�m kurulu ve yatırım kom�tes� üyeler� �le bu k�ş�ler�n eşler�n�n, alt ve üst soylarının tek
başlarına veya b�rl�kte sermayes�n�n  %20 veya daha fazlasını tems�l eden paylarına veya oy haklarına, yönet�m
kurulunda tems�l ed�lme hakkı veren �mt�yazlı paylarına sah�p oldukları g�r�ş�m ş�rketler�n�n veya tüzel k�ş�
g�r�ş�mc�ler�n veya bu k�ş�lere a�t projeler�n k�tle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönel�k,

kampanya yürütemezler. Bu fıkrada bel�rt�len hususlara �l�şk�n kontroller�n yapılmasından platform
sorumludur.

(7) Gen�ş yetk�l� aracı kurumlar har�ç platformlar paya veya borçlanma aracına  �l�şk�n olarak �k�nc�l p�yasa
�şlemler�ne aracılık edemezler. Platformların �nternet s�teler� üzer�nden üyeler�n kend� aralarında �let�ş�m kurmalarına
�mkan tanınması bu hükme aykırılık teşk�l etmez.

Yurt dışında yerleş�k platformların faal�yetler�
MADDE 13 – (1) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lere yönel�k tanıtım, reklam ve pazarlama g�b� faal�yetlerde

bulunulmamış olması şartıyla, Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n, yurt dışında yerleş�k platformlar üzer�nden katıldıkları
k�tle fonlaması �şlemler�, bu amaçla yurt dışında açtıkları hesaplar, söz konusu hesaplara gönder�len nak�t ve d�ğer
kıymetler �le bu hesaplar üzer�nden gerçekleşt�rd�kler� �şlemler bu Tebl�ğ�n kapsamı dışındadır.

(2) B�r�nc� fıkranın uygulanması kapsamında yurt dışında yerleş�k platformlar tarafından Türk�ye’de �ş yer�
açılması, Türkçe �nternet s�tes� oluşturulması, sunulan k�tle fonlama faal�yetler�ne �l�şk�n olarak doğrudan ve/veya
Türk�ye’de yerleş�k k�ş� ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faal�yetler�nde bulunulması durumlarından
herhang� b�r�n�n varlığı hal�nde faal�yetler�n Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lere yönel�k olduğu kabul ed�l�r ve bu Tebl�ğ
hükümler� uygulanır. Faal�yetler�n Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lere yönel�k olduğunun tesp�t�ne �l�şk�n �lave kıstaslar Kurul
tarafından bel�rleneb�l�r.

Platforma üyel�k �şlemler�
MADDE 14 – (1) K�tle fonlaması �şlemler�nde bulunab�lmek �ç�n yatırımcıların �lg�l� platforma elektron�k

ortamda üye olmaları zorunludur.
(2) Platformlar tarafından üyel�k �şlemler� kapsamında;
a) Türk�ye’de yerleş�k gerçek k�ş�ler �le tüzel k�ş�ler�n �mza yetk�l�ler� �ç�n MKK tarafından bel�rlenen esaslar

çerçeves�nde 3/9/2016 tar�hl� ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet H�zmetler�n�n Yürütülmes�ne
İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�kte tanımlanan k�ml�k doğrulama �şlem�n�n yer�ne get�r�lmes�n�n
sağlanması ve bu suretle k�ml�k b�lg�ler� tesp�t ve tey�t ed�len üyeler�n b�lg�ler�n�n MKK’ya �let�lmes�,

b) Türk�ye’de yerleş�k olmayan k�ş�ler �ç�n bu k�ş�ler adına MKK nezd�nde hesap açıldığının ve bu hesaba
�l�şk�n s�c�l tanımlama �şlem�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� ve bu suretle k�ml�k b�lg�ler� tesp�t ve tey�t ed�len
üyeler�n b�lg�ler�n�n MKK’ya �let�lmes�,

c) Üyelerle Ek-5’te asgar� unsurları bel�rlenen üyel�k sözleşmes�n�n akded�lmes�, bu sözleşmen�n elektron�k
ortamda saklanması ve b�r örneğ�n�n uygun haberleşme vasıtasıyla üyelere �let�lmes�,

ç) Üyelerden, Ek-6’da yer alan “K�tle Fonlaması Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu”nun okunup
anlaşıldığına da�r yazılı veya elektron�k b�r beyanın alınması, bu beyanın saklanması ve b�r örneğ�n�n uygun
haberleşme vasıtasıyla üyelere �let�lmes�,

d) Üyeler�n k�tle fonlaması yatırımlarının taşıdığı r�skler� anlayab�lecek b�lg� ve tecrübeye sah�p olduklarının,
yatırımlarının tümünü kaybedeb�lecekler�n�n ve sah�p olacakları payların ve/veya borçlanma araçlarının dev�r
�mkânının kısıtlı olab�leceğ�n� anladıklarının tesp�t ed�lmes� ve yapılan tesp�t sonucunda k�tle fonlaması yatırımlarına
uygun olmadığı değerlend�r�len k�ş�ler�n üyel�k başvurularının redded�lmes�,

e) N�tel�kl� yatırımcı statüsünü ha�z üyel�k oluşturulab�lmes� �ç�n üyel�k �şlemler� tamamlanmadan önce üyen�n
MKK nezd�nde n�tel�kl� yatırımcı olduğunun tesp�t ed�lmes�,

f) Varsa üyeler�n yıllık net gel�rler�ne �l�şk�n beyanlarının derhal MKK’ya �let�lmes� ve bu beyanların
saklanması,

g) Üyelerden r�sk b�lg�ler�n�n toplanmasına ve gerek görülmes� hal�nde üçüncü k�ş�ler �le paylaşılmasına
�l�şk�n açık rızalarının alınması,

gerek�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Paya Dayalı K�tle Fonlaması Faal�yet�ne İl�şk�n Genel Esaslar
Paya dayalı k�tle fonlamasında yatırım sınırları
MADDE 15 – (1) N�tel�kl� yatırımcı olmayan gerçek k�ş�ler, b�r takv�m yılı �ç�nde paya dayalı k�tle fonlaması

yoluyla azam� 50.000 Türk L�rası yatırım yapab�l�r. Ancak bu sınır 200.000 Türk L�rasını aşmamak kaydıyla,
yatırımcının platforma beyan ett�ğ� yıllık net gel�r�n�n %10’u olarak uygulanab�l�r.

(2) Bu madde kapsamında yatırım sınırlarına �l�şk�n kontrol, platformlarca üye bazında MKK’ya �let�len en
son tar�hl� beyan d�kkate alınarak MKK tarafından gerçekleşt�r�l�r.

Paya dayalı k�tle fonlaması yoluyla fon toplamaya �l�şk�n esaslar
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MADDE 16 – (1) Toplanan fonların aktarılmasından önce g�r�ş�mc� tarafından yen� b�r anon�m ş�rket�n
kurulmuş, l�m�ted ş�rket türündek� g�r�ş�m ş�rketler� �ç�n anon�m ş�rkete dönüşümün tamamlanarak t�caret s�c�l�ne tesc�l
ett�r�lm�ş olması ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suret�yle çıkarılacak paylar karşılığında fonlanan ş�rkete
aktarılması zorunludur. G�r�ş�m ş�rketler�n�n mevcut paylarının satışı suret�yle fon toplanamaz.

(2) Fonlanan ş�rket�n payları karşılığında yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının nakden ödenm�ş olması
zorunludur.

(3) Yatırımcılara ver�lecek paylardan doğan  ortaklık hakları �le varsa bu paylara �l�şk�n �mt�yazlar b�lg�
formunda açıkça bel�rt�l�r. N�tel�kl� yatırımcılar har�ç olmak üzere yatırımcılara ver�lecek paylar arasında �mt�yaz farkı
yaratılamaz.

(4) B�r g�r�ş�m ş�rket� veya g�r�ş�mc� tarafından herhang� b�r on �k� aylık dönemde platformlar aracılığıyla paya
dayalı olarak en fazla �k� kampanya �le fon toplanab�l�r ve bu dönemde toplanab�lecek fon tutarı Kurulca �zahname
hazırlama yükümlülüğünden muaf�yet tanınan ve her yıl Kurul Bülten� aracılığıyla �lan ed�len �hraç sınırını geçemez.
B�lg� formunda açıklanmak ve �hraç sınırını geçmemek kaydıyla paya dayalı k�tle fonlaması kapsamında talep ed�len
fon m�ktarının azam� %20’s�ne kadar ek fon toplanab�l�r. B�r proje �ç�n herhang� b�r on �k� aylık dönemde paya
ve/veya borçlanmaya dayalı olarak toplanab�lecek fon tutarı Kurulca �zahname hazırlama yükümlülüğünden muaf�yet
tanınan ve her yıl Kurul Bülten� aracılığıyla �lan ed�len �hraç sınırını geçemez.

(5) 1.000.000 Türk L�rasını aşan fon talepler�nde, hedeflenen fon tutarının toplanmış sayılması �ç�n hedeflenen
fonun en az %5’�ne tekabül eden tutarın kampanya süres� �ç�nde n�tel�kl� yatırımcılar tarafından karşılanmış olması
zorunludur. Bu zorunluluk toplanan ek fon bakımından uygulanmaz. Bu fıkrada bel�rt�len sınırların altında olmamak
kaydıyla, g�r�ş�m ş�rket� veya g�r�ş�mc� tarafından b�lg� formunda bel�rt�lmek kaydıyla n�tel�kl� yatırımcılara tahs�sat
oranı bel�rleneb�l�r.

(6) Dördüncü ve beş�nc� fıkralardak� sınırlara �l�şk�n kontroller MKK tarafından yer�ne get�r�l�r.
(7) G�r�ş�mc�ler veya g�r�ş�m ş�rketler�n�n kampanya sürec�n�n başladığı tar�htek� ortaklarından fonlanan

ş�rkette öneml� etk�ye sah�p olacaklar, kampanya sürec�n�n başladığı tar�h� tak�p eden 3 yıl �ç�nde m�ras, m�rasın
paylaşımı, eşler arasındak� mal rej�m� hükümler� veya cebr� �cra nedenler�yle yapılacak dev�rler �le n�tel�kl�
yatırımcılara ya da kend� aralarında yapacakları dev�rler har�ç olmak üzere, fonlanan ş�rkettek� paylarını
devredemezler.

Paya dayalı k�tle fonlamasının kampanya sürec�
MADDE 17 – (1) Paya dayalı k�tle fonlamasına �l�şk�n kampanya sürec�, b�r g�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket�

tarafından herhang� b�r platforma pay karşılığında fon toplama taleb�yle başvurulduğu anda başlar. Herhang� b�r
kampanya sürec� tamamlanmadan aynı g�r�ş�m ş�rket� veya g�r�ş�mc� tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yen� b�r
kampanya sürec� başlatılamaz. Ancak, paya dayalı kampanya sürec� devam eden proje �ç�n aynı anda borçlanmaya
dayalı kampanya yürütülmes� mümkün olup, şu kadar k� bu kampanya süreçler�n�n herhang� b�r�nde  hedeflenen fonun
toplanamaması hal�nde d�ğer kampanya sürec� de sonlandırılır ve bu madden�n ve y�rm�nc� madden�n sek�z�nc�
fıkraları hükümler� kıyasen uygulanır.

(2) Kampanya süres�, yatırım kom�tes� tarafından onaylanmış b�lg� formunun kampanya sayfasında
yayımlandığı tar�hte başlar ve bu süre altmış günü geçemez. Platform üyeler� tarafından kampanya süres� boyunca
�lg�l� projeye yönel�k fon sağlama talepler� platforma �let�l�r. Bu taleple eş zamanlı olarak üyeler fon sağlamaya �l�şk�n
ödeme em�rler�n� k�ml�k b�lg�ler� �le uyumlu b�r ödeme aracı vasıtasıyla yer�ne get�r�r.

(3) Platform, yatırımcılar tarafından kend�s�ne �let�len fon sağlama talepler�n� kampanya süres� boyunca anlık
olarak MKK’ya ve emanet yetk�l�s�ne �let�r. Fonların toplanması, toplanan fonların emanet yetk�l�s� nezd�nde platform
adına açılan hesapta bloke ed�lerek fonlanan ş�rkete aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının
yatırımcılara �ade ed�lmes� emanet yetk�l�s� tarafından sağlanır.

(4) Yatırımcılar tarafından fon sağlamaya �l�şk�n ödeme emr�n�n ver�ld�ğ� andan �t�baren 48 saat �ç�nde cayma
hakkına yönel�k b�ld�r�m�n platforma �let�lmes� suret�yle h�çb�r sebep göster�lmeks�z�n cayma hakkının kullanılması
mümkündür. Cayma hakkı kullanımının Platform tarafından emanet yetk�l�s�ne �let�lmes�n� tak�p eden �ş günü �ç�nde
emanet yetk�l�s� tarafından fon tutarının �ades� �ç�n gerekl� �şlemler yer�ne get�r�l�r.

(5) Varsa ek satış dah�l hedeflenen fon tutarının kampanya süres�n�n b�t�ş tar�h�nden önce toplanması hal�nde,
dördüncü fıkrada bel�rt�len cayma hakkı süreler�n�n tüm yatırımcılar bakımından sona ermes� şartıyla kampanya süres�
erken sonlandırılab�l�r.

(6) Kampanya süres�nde, varsa ek satış dah�l hedeflenen fon tutarının üzer�nde fon toplanması hal�nde,
platformca b�lg� formunda bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde bel�rlenen dağıtım l�stes� d�kkate alınarak bu tutarı
aşan kısmın yatırımcılara �ades� sek�z�nc� fıkrada bel�rlenen esaslara göre platformun �lg�l� l�stey� emanet yetk�l�s�ne
�letmes�n� tak�ben yatırımcılar arasında eş�ts�zl�ğe sebep olmayacak şek�lde yer�ne get�r�l�r.

(7) Kampanyanın erken sonlanması veya kampanya süres�yle b�rl�kte cayma hakkı süreler�n�n tüm yatırımcılar
bakımından sona erd�ğ� tar�h �t�barıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında varsa toplanan fon
tutarının nemasının yatırımcılara �ades� sonrasında;

a) 1) G�r�ş�mc� tarafından yürütülen kampanyalarda, kampanya süres�n�n sona ermes�n� tak�p eden doksan gün
�ç�nde b�r anon�m ş�rket kurulması zorunludur. Anon�m ş�rket�n kurulması �le emanet yetk�l�s� nezd�nde platform adına
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açılan hesapta bloke ed�len fon, fonlanan ş�rket�n emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan bloke hesabına aktarılır ve en geç
kuruluş �şlem�n�n t�caret s�c�l�ne tesc�l�n� tak�p eden otuz �ş günü �ç�nde fonlanan ş�rket tarafından toplanan fon tutarı
kadar sermaye artırımı yapılır.

2) G�r�ş�mc� tarafından kurulacak anon�m ş�rket�n TTK’nın 332 nc� maddes�nde bel�rt�len en az sermaye
tutarının tamamının, emanet yetk�l�s� nezd�nde platform adına açılan hesapta bloke ed�len tutardan gerçek k�ş�
g�r�ş�mc�ler leh�ne ödenmes� ve bu şek�lde ortağı gerçek k�ş� g�r�ş�mc�ler olan b�r anon�m ş�rket kurulması
mümkündür. Bu halde yatırımcılara fonlanan ş�rket�n paylarının ver�lmes�n� tem�nen  sermaye artırımının, kuruluş
�şlemler�n�n tamamlanmasını müteak�p en geç 2 �ş günü �ç�nde TTK’nın 416 ncı maddes� uyarınca yapılacak çağrısız
genel kurulda alınacak karar �le tamamlanması ve b�lg� formunda bu duruma �l�şk�n b�lg�ye açıkça yer ver�lmes�
zorunludur. Bu alt bent kapsamındak� �şlemler neden�yle yatırımcıların uğrayacağı zararlardan platform ve g�r�ş�mc�
mütesels�len sorumludur.

3) Fonlanan ş�rket�n kuruluşunda, fonlanan proje ve projeye �l�şk�n malvarlığı unsurlarının, TTK hükümler�
saklı kalmak kaydıyla, g�r�ş�mc� tarafından ayn� sermaye olarak konulması mümkündür.

4) Fonlanan ş�rket�n yatırımcılar ve g�r�ş�mc�den oluşacak ortaklık yapısına b�lg� formunda yer ver�l�r.
Fonlanan ş�rket�n kurulmasından sonra, projeye �l�şk�n oluşacak haklar da dah�l tüm malvarlığı unsurları fonlanan
ş�rkete a�tt�r.

5) Fonlanan ş�rket�n kurulmasından önce f�nansmanı sağlanan projeye �l�şk�n malvarlığı unsurlarının
bulunması  ve bunların fonlanan ş�rkete kuruluşta ayn� sermaye olarak konulmaması hal�nde, söz konusu malvarlığı
unsurlarının, yatırımcıların herhang� b�r zarara uğratılmaması ve dev�r bedel�n�n fonlanan ş�rket�n sermayes�n�n b�nde
b�r�n� aşmaması kaydıyla, kuruluşu tak�p eden en geç 30 �ş günü �ç�nde fonlanan ş�rkete devred�lmes� zorunludur. Bu
�şlemler neden�yle yatırımcıların uğrayacağı zararlardan, g�r�ş�mc�ler sorumludur.

b) G�r�ş�m ş�rket� tarafından yürütülen kampanyalarda;
1) Fon toplayan g�r�ş�m ş�rket�n�n anon�m ş�rket olması durumunda, platform adına emanet yetk�l�s� nezd�nde

açılan hesapta bloke ed�len fon, fonlanan ş�rket�n emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan bloke hesabına aktarılır ve fonlanan
ş�rket tarafından kampanya süres�n�n sona ermes�n� tak�p eden 30 �ş günü �ç�nde toplanan fon tutarı kadar sermaye
artırımı yapılır.

2) Fon toplayan g�r�ş�m ş�rket�n�n l�m�ted ş�rket olması durumunda, kampanya süres�n�n sona ermes�n� tak�p
eden doksan gün �ç�nde anon�m ş�rkete dönüşüm �şlemler�n�n tamamlanmış olması, dönüşüm önces� b�lançoda yer
alan özkaynak kalemler�n�n, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış b�lançosunda sermaye hesabı altında b�r toplulaştırma
yapılmadan, b�lançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm önces� ş�rket�n devamı olacak şek�lde göster�lm�ş olması ve söz
konusu hususun tesp�t�ne �l�şk�n mal� müşav�r raporunun düzenlenmes�, toplanan fonun, anon�m ş�rkete dönüşümü
tak�ben fonlanan ş�rket�n emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan bloke hesabına aktarılması önces�nde anılan mal� müşav�r
raporunun kampanya sayfasında �lan ed�lmes� gerek�r. Platform adına emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan hesapta bloke
ed�len fon, fonlanan ş�rket�n emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan bloke hesabına aktarılır ve fonlanan ş�rket tarafından
dönüşüm �şlemler�n�n tamamlanmasını tak�p eden 30 �ş günü �ç�nde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.

c) Sermaye artırım �şlemler�n�n tamamlanmasını müteak�p platform, her b�r yatırımcının sağladığı fon tutarı ve
bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nom�nal değer� b�lg�s�n� �k� �ş günü �ç�nde MKK’ya �let�r. Fonlanan
ş�rket�n sermayes�n� tems�l eden tüm paylarının Kanunun 13 üncü maddes� çerçeves�nde MKK nezd�nde kayden
oluşturulmasına ve hak sah�pler�n�n hesaplarına aktarılmasına yönel�k �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlar. Fonlanan
ş�rket, Kanunun 35/A maddes�n�n �k�nc� fıkrasının son cümles�ne tab�d�r.

ç) Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezd�nde kayden oluşturularak hak sah�pler�n�n hesaplarına
aktarılmasına ve bunu tak�ben emanet yetk�l�s� nezd�nde fonlanan ş�rket adına bloke ed�len fonun, fonlanan ş�rkete
tevd� ed�lmes�ne yönel�k �şlemler�n tamamlanmasıyla b�rl�kte kampanya sürec� sona erer.

(8) Hedeflenen fon tutarının kampanya süres�n�n b�t�ş tar�h� veya kampanya süres�yle b�rl�kte cayma hakkı
süreler�n�n tüm yatırımcılar bakımından sona erd�ğ� tar�h �t�barıyla toplanamamış olması hal�nde, �lg�l� süren�n b�t�m�n�
tak�p eden �ş günü �ç�nde platform tarafından yapılacak b�ld�r�m üzer�ne emanet yetk�l�s� nezd�nde bloke ed�len tutarlar
ve varsa neması, bu b�ld�r�m� tak�p eden �ş günü �ç�nde emanet yetk�l�s� tarafından yatırımcılara �ade ed�l�r ve bu
suretle kampanya sürec� sona erer. İade �şlemler� emanet yetk�l�s� tarafından bel�rlenen prosedüre göre gerçekleşt�r�l�r.

(9) Yed�nc� fıkrada düzenlenen yükümlülükler�n, süres� �ç�nde yer�ne get�r�lmemes� hal�nde, söz konusu
fıkrada düzenlenen süreler�n b�t�m�n� tak�p eden �ş günü �ç�nde emanet yetk�l�s� nezd�nde bloke ed�len tutarlar ve varsa
neması yatırımcılara �ade ed�l�r ve bu suretle kampanya sürec� sona erer. Bu durumda yatırımcıların özel hukuk
hükümler�nden doğan hakları saklıdır.

(10) L�steden çıkarılan platformlar nezd�nde devam etmekte olan kampanya süreçler� sonlanmış sayılır ve
toplanan fonlar varsa neması �le b�rl�kte emanet yetk�l�s� tarafından bel�rlenen prosedüre göre yatırımcılara �ade ed�l�r.

(11) Yatırımcılar tarafından kampanya bazında �lg�l� platforma �let�len fon sağlama talepler�ne �l�şk�n ödemeler
�le emanet yetk�l�s�ne �nt�kal eden nak�t aktarımlarının eşleşt�r�lmes�ne ve kampanya süres�n�n sona ermes�n� tak�ben
payların üye bazında dağıtımının tesp�t�ne yönel�k �şlemler b�lg� formunda bel�rt�len usul ve esaslar �le MKK ve
emanet yetk�l�s� tarafından bel�rlenen prosedürlere uygun olarak platform tarafından gerçekleşt�r�l�r.
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(12) Paya dayalı k�tle fonlaması aracılığıyla fon toplanmasında, g�r�ş�m ş�rket�n�n artırım önces� sermaye
tutarının nom�nal değer�ne, sermaye artırım suret�yle yatırımcılara ver�lecek pay tutarının nom�nal değer�ne ve beher
payın satış f�yatına, yatırım kom�tes�nce onaylanacak b�lg� formunda yer ver�lmes� zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Borçlanmaya Dayalı K�tle Fonlaması Faal�yet�ne İl�şk�n Genel Esaslar

Borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasında yatırım sınırları
MADDE 18 – (1) N�tel�kl� yatırımcı olmayan gerçek k�ş�ler, b�r takv�m yılı �ç�nde borçlanmaya dayalı k�tle

fonlaması yoluyla azam� 50.000 Türk L�rası yatırım yapab�l�r. Ancak bu sınır 200.000 Türk L�rasını aşmamak
kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ett�ğ� yıllık net gel�r�n�n %10’u olarak uygulanab�l�r.

(2) N�tel�kl� yatırımcı olmayan gerçek k�ş�ler, borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla b�r projeye azam�
20.000 Türk L�rası yatırım yapab�l�r.

(3) Bu madde kapsamında yatırım sınırlarına �l�şk�n kontrol, platformlarca üye bazında MKK’ya �let�len en
son tar�hl� beyan d�kkate alınarak MKK tarafından gerçekleşt�r�l�r.

Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla fon toplamaya �l�şk�n esaslar
MADDE 19 – (1) Borçlanma aracı satışı dışında, borç veya ödünç sözleşmes� ya da borç �l�şk�s� doğuran

herhang� başka b�r sözleşme vasıtasıyla veya borçlanma aracı dışında herhang� b�r sermaye p�yasası aracı karşılığında
borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması faal�yet� yürütülemez.

(2) Borçlanma aracı karşılığında yatırımcılardan toplanan fonların tamamının nakden ödenm�ş olması
zorunludur.

(3) Yatırım kom�tes�, 11 �nc� madden�n yed�nc� fıkrası uyarınca kred�b�l�te raporuna �l�şk�n hazırlayacağı
raporda g�r�ş�m ş�rket�n�n f�nansal durumu �le mevcut ve proje sürec�ndek� genel ekonom�k koşulları gözeterek,
yürütülecek proje kapsamında fonlanan ş�rket�n yatırımcılara ger� ödemeler� düzenl� olarak yapıp yapamayacağı
hakkında b�r değerlend�rmeye yer ver�r. Rapor sonucuna göre fon toplayab�leceğ� değerlend�r�len g�r�ş�mc� ve/veya
g�r�ş�m ş�rket�nce çıkarılacak borçlanma aracına �l�şk�n fa�z ve benzer� get�r�ler, vade ve ödeme koşulları, yatırım
kom�tes� ve g�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket� tarafından bel�rlen�r.  Bel�rlenm�ş fa�z ve benzer� get�r�ler, vade ve ödeme
koşulları �le borçlanma aracına �l�şk�n d�ğer tüm hak ve yükümlülükler b�lg� formunda açıkça bel�rt�l�r. Borçlanma
araçlarının satışı aynı tutarda fon sağlayan yatırımcılar arasında eş�ts�zl�ğe sebep olmayacak şek�lde gerçekleşt�r�l�r.

(4) B�lg� formunda yer ver�len fa�z ve benzer� get�r� oranından daha düşük b�r orandan fon toplanamaz.
(5) Yatırımcılara satılacak borçlanma aracına �l�şk�n yatırım kom�tes� ve g�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket�

tarafından bel�rlenecek fa�z ve benzer� get�r� oranı �lg�l� borçlanma aracının vades�ne en yakın, b�r tanes�n�n vades�
borçlanma aracından kısa ve b�r tanes�n�n vades� borçlanma aracından uzun olmak üzere �k� adet Devlet İç Borçlanma
Senetler� �ç�n kampanya süres�n�n başladığı tar�hten b�r gün önces�nde bel�rlenen fa�z oranlarının ağırlıklı
ortalamasının %50 fazlasını aşamaz, vade �se 5 yıldan fazla olamaz. Borçlanma araçlarına �l�şk�n ger� ödeme
yükümlülükler� vade tar�h�nde tek seferde yer�ne get�r�lemez. Borçlanma araçlarından;

a) Vades� b�r yıldan �k� yıla kadar olanların vade tar�h�nden öncek� son üç ay �ç�nde ger� ödeme
yükümlülükler�n�n en fazla %15’�,

b) Vades� �k� yıldan üç yıla kadar olanların vade tar�h�nden öncek� son altı ay �ç�nde ger� ödeme
yükümlülükler�n�n en fazla %25’�,

c) Vades� üç yıldan dört yıla kadar olanların vade tar�h�nden öncek� son b�r yıl �ç�nde ger� ödeme
yükümlülükler�n�n en fazla %30’u,

ç) Vades� dört yıldan beş yıla kadar olanların vade tar�h�nden öncek� son b�r yıl �ç�nde ger� ödeme
yükümlülükler�n�n en fazla %25’�,

yapılab�l�r.
(6) B�r g�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket� tarafından herhang� b�r on �k� aylık dönemde platformlar aracılığıyla

borçlanmaya dayalı olarak en fazla �k� kampanya �le fon toplanab�l�r ve bu dönemde toplanab�lecek fon tutarı Kurulca
�zahname hazırlama yükümlülüğünden muaf�yet tanınan ve her yıl Kurul Bülten� aracılığıyla �lan ed�len �hraç sınırını
geçemez. Her durumda, g�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket�n�n borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla  toplayab�leceğ�
fon tutarı, f�nansmanı talep ed�len projen�n kred�b�l�te raporunda yer ver�len geleceğe yönel�k nak�t akımlarının,
kred�b�l�te raporunun �mzalandığı tar�htek� �nd�rgenm�ş değer�n�n %50’s�nden fazla olamaz. B�r proje �ç�n herhang� b�r
on �k� aylık dönemde paya ve/veya borçlanmaya dayalı olarak toplanab�lecek fon tutarı Kurulca �zahname hazırlama
yükümlülüğünden muaf�yet tanınan ve her yıl Kurul Bülten� aracılığıyla �lan ed�len �hraç sınırını geçemez.

(7) G�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket� tarafından b�lg� formunda bel�rt�lmek kaydıyla n�tel�kl� yatırımcılara tahs�sat
oranı bel�rleneb�l�r.

(8) Projen�n kred�b�l�te raporunda yer ver�len nak�t akımlarının �nd�rgenm�ş değer� proje bazında platform
tarafından MKK’ya b�ld�r�l�r. Bu madden�n altıncı fıkrasındak� sınırlara �l�şk�n kontroller MKK tarafından yer�ne
get�r�l�r.

(9) G�r�ş�mc�ler veya g�r�ş�m ş�rket�n�n kampanya sürec�n�n başladığı tar�htek� ortaklarından fonlanan ş�rkette
öneml� etk�ye sah�p olacaklar, kampanya sürec�nde yatırımcılara satışı gerçekleşt�r�len borçlanma aracından doğan
tüm borçların �tfasının gerçekleşt�ğ� tar�he kadar, m�ras, m�rasın paylaşımı, eşler arasındak� mal rej�m� hükümler� veya
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cebr� �cra nedenler�yle yapılacak dev�rler �le n�tel�kl� yatırımcılara ya da kend� aralarında yapacakları dev�rler har�ç
olmak üzere fonlanan ş�rkettek� paylarını devredemezler.

(10) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasına aracılık eden platformlar, borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması
kampanyalarına �l�şk�n temerrüt oranlarını ve borçlanmalarda uygulanan fa�z ve benzer� get�r� oranlarını sürekl� olarak
�nternet s�tes�nde duyurmakla yükümlüdür. Yapılacak duyurunun, �şlemler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� anasayfa üzer�nde
“Temerrüt ve Fa�z/Get�r� Oranları” şekl�nde �s�mlend�r�lmes� zorunludur.

(11) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasına aracılık eden platformlar, onuncu fıkra uyarınca �nternet s�tes�nde
duyurmakla yükümlü oldukları b�lg�ler�n mevcut olmaması hal�nde, yurt dışında kurulu �lg�l� otor�teler tarafından
yetk�lend�r�len �k� farklı platforma a�t aynı mah�yettek� ver�ler� duyurmakla yükümlüdür.

(12) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasında, Kurulun borçlanma araçlarının �hracına, borçlanma araçları
sah�pler� kuruluna, tem�nat yönet�m sözleşmes� ve tem�nat yönet�c�s�ne �l�şk�n düzenlemeler�nde yer alan hükümler
uygulanmaz. Bu Tebl�ğ kapsamında çıkarılan borçlanma araçları �ç�n Kanunun 31 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası
hükümler� kıyasen uygulanır.

(13) B�lg� formunda açıkça yer ver�lmes� şartıyla, borçlanma araçlarına �l�şk�n ger� ödeme yükümlülükler�n�n
nak�t yer�ne, yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� sırasında yatırımcıların yazılı veya elektron�k ortam da dah�l olmak
üzere b�lg� formunda bel�rt�len �let�ş�m aracıyla rızasının alınması şartıyla fonlanan ş�rket�n payının ver�lmes� suret�yle
veya b�lg� formunda bel�rt�len şek�lde yer�ne get�r�lmes� mümkündür. Ger� ödeme yükümlülükler�n�n fonlanan ş�rket�n
paylarının yatırımcılara ver�lmes� suret�yle yer�ne get�r�lmes� hal�nde b�lg� formunda sah�p olunan borçlanma
araçlarının nom�nal değer� karşılığında ver�lecek pay tutarının ve payların ver�lme şekl�n�n bel�rt�lmes� ve ger� ödeme
yükümlülükler�n�n nak�t veya fonlanan ş�rket�n paylarının yatırımcılara ver�lmes� suret�yle yer�ne get�r�lmes�
hususundak� seç�ml�k hakkın yatırımcılara a�t olacağının bel�rt�lmes� zorunludur.

Borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasının kampanya sürec�
MADDE 20 – (1) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasına �l�şk�n kampanya sürec�, b�r g�r�ş�m ş�rket� veya

g�r�ş�mc� tarafından herhang� b�r platforma borçlanma aracı karşılığında fon toplama taleb�yle başvurulduğu anda
başlar. Herhang� b�r kampanya sürec� tamamlanmadan aynı g�r�ş�m ş�rket� veya g�r�ş�mc� tarafından paya veya
borçlanmaya dayalı yen� b�r kampanya sürec� başlatılamaz. Ancak, borçlanmaya dayalı kampanya sürec� devam eden
proje �ç�n aynı anda paya dayalı kampanya yürütülmes� mümkün olup, şu kadar k� bu kampanya süreçler�n�n herhang�
b�r�nde hedeflenen fonun toplanamaması hal�nde d�ğer kampanya sürec� de sonlandırılır ve on yed�nc� madden�n ve bu
madden�n sek�z�nc� fıkraları hükümler� kıyasen uygulanır.

(2) Kampanya süres�, yatırım kom�tes� tarafından onaylanmış b�lg� formunun kampanya sayfasında
yayımlandığı tar�hte başlar ve bu süre altmış günü geçemez. Platform üyeler� tarafından kampanya süres� boyunca
�lg�l� projeye yönel�k fon sağlama talepler� platforma �let�l�r. Bu taleple eş zamanlı olarak üyeler fon sağlamaya �l�şk�n
ödeme em�rler�n� k�ml�k b�lg�ler� �le uyumlu b�r ödeme aracı vasıtasıyla yer�ne get�r�r.

(3) Platform, yatırımcılar tarafından kend�s�ne �let�len fon sağlama talepler�n� kampanya süres� boyunca anlık
olarak MKK’ya ve emanet yetk�l�s�ne �let�r. Fonların toplanması, toplanan fonların emanet yetk�l�s� nezd�nde platform
adına açılan hesapta bloke ed�lerek, fonlanan ş�rkete aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının
yatırımcılara �ade ed�lmes� emanet yetk�l�s� tarafından sağlanır.

(4) Yatırımcılar tarafından fon sağlamaya �l�şk�n ödeme emr�n�n ver�ld�ğ� andan �t�baren 48 saat �ç�nde cayma
hakkına yönel�k b�ld�r�m�n platforma �let�lmes� suret�yle h�çb�r sebep göster�lmeks�z�n cayma hakkının kullanılması
mümkündür. Cayma hakkı kullanımının Platform tarafından emanet yetk�l�s�ne �let�lmes�n� tak�p eden �ş günü �ç�nde
emanet yetk�l�s� tarafından fon tutarının �ades� �ç�n gerekl� �şlemler yer�ne get�r�l�r.

(5) Hedeflenen fon tutarının kampanya süres�n�n b�t�ş tar�h�nden önce toplanması hal�nde, dördüncü fıkrada
bel�rt�len cayma hakkı süreler�n�n tüm yatırımcılar bakımından sona ermes� şartıyla kampanya süres� erken
sonlandırılab�l�r.

(6) Kampanya süres�nde, hedeflenen fon tutarının üzer�nde fon toplanması hal�nde, platformca b�lg� formunda
bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde bel�rlenen dağıtım l�stes� d�kkate alınarak tutarı aşan kısmın yatırımcılara �ades�
platformun �lg�l� l�stey� emanet yetk�l�s�ne �letmes�n� tak�ben emanet yetk�l�s� tarafından bel�rlenen prosedüre göre
yer�ne get�r�l�r.

(7) Kampanyanın erken sonlanması veya kampanya süres�yle b�rl�kte cayma hakkı süreler�n�n tüm yatırımcılar
bakımından sona erd�ğ� tar�h �t�barıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında varsa toplanan fon
tutarının nemasının yatırımcılara �ades� sonrasında;

a) 1) G�r�ş�mc� tarafından yürütülen kampanyalarda, kampanya süres�n�n sona ermes�n� tak�p eden doksan gün
�ç�nde g�r�ş�mc� tarafından b�r anon�m ş�rket kurulması zorunludur. Anon�m ş�rket�n kurulması �le emanet yetk�l�s�
nezd�nde platform adına açılan hesapta bloke ed�len fon, kurulacak anon�m ş�rket�n emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan
bloke hesabına aktarılır.

2) Fonlanan ş�rket�n kurulmasından sonra, projeye �l�şk�n hakların yatırımcıların herhang� b�r zarara
uğratılmaması kaydıyla, kuruluşu tak�p eden en geç otuz �ş günü �ç�nde fonlanan ş�rkete devr�ne veya 22 nc� madden�n
�k�nc� fıkrasında bel�rt�len şartın sağlanmasına �l�şk�n �şlemler tamamlanır. Bu �şlemler neden�yle yatırımcıların
uğrayacağı zararlardan, g�r�ş�mc� sorumludur.
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b) G�r�ş�m ş�rket� tarafından yürütülen kampanyalarda;
1) Fon toplayan g�r�ş�m ş�rket�n�n anon�m ş�rket olması durumunda, platform adına emanet yetk�l�s� nezd�nde

açılan hesapta bloke ed�len fon, fonlanan  ş�rket�n emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan bloke hesabına aktarılır.
2) Fon toplayan g�r�ş�m ş�rket�n�n l�m�ted ş�rket olması durumunda, kampanya süres�n�n sona ermes�n� tak�p

eden doksan gün �ç�nde anon�m ş�rkete dönüşüm �şlemler�n�n tamamlanmış olması, dönüşüm önces� b�lançoda yer
alan özkaynak kalemler�n�n, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış b�lançosunda sermaye hesabı altında b�r toplulaştırma
yapılmadan, b�lançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm önces� ş�rket�n devamı olacak şek�lde göster�lm�ş olması ve söz
konusu hususun tesp�t�ne �l�şk�n mal� müşav�r raporunun düzenlenmes�, toplanan fonun, anon�m ş�rkete dönüşümü
tak�ben g�r�ş�m ş�rket�n�n emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan bloke hesabına aktarılması önces�nde anılan mal� müşav�r
raporunun kampanya sayfasında �lan ed�lmes� gerek�r. Platform adına emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan hesapta bloke
ed�len fon, dönüşüm �şlemler�n�n tamamlanmasının ardından fonlanan ş�rket�n emanet yetk�l�s� nezd�nde açılan bloke
hesabına aktarılır.

(8) Hedeflenen fon tutarının kampanya süres�n�n b�t�ş tar�h� veya kampanya süres�yle b�rl�kte cayma hakkı
süreler�n�n tüm yatırımcılar bakımından sona erd�ğ� tar�h �t�barıyla toplanamamış olması hal�nde, �lg�l� süren�n b�t�m�n�
tak�p eden �ş günü �ç�nde platform tarafından yapılacak b�ld�r�m üzer�ne emanet yetk�l�s� nezd�nde bloke ed�len tutarlar
ve varsa neması, bu b�ld�r�m� tak�p eden �ş günü �ç�nde emanet yetk�l�s� tarafından yatırımcılara �ade ed�l�r ve bu
suretle kampanya sürec� sona erer. İade �şlemler� emanet yetk�l�s� tarafından bel�rlenen prosedüre göre gerçekleşt�r�l�r.

(9) Yed�nc� fıkrada düzenlenen yükümlülükler�n, süres� �ç�nde yer�ne get�r�lmemes� hal�nde, söz konusu
fıkrada düzenlenen süreler�n b�t�m�n� tak�p eden �ş günü �ç�nde emanet yetk�l�s� nezd�nde bloke ed�len tutarlar ve varsa
neması yatırımcılara �ade ed�l�r ve bu suretle kampanya sürec� sona erer. Bu durumda yatırımcıların özel hukuk
hükümler�nden doğan hakları saklıdır.

(10) L�steden çıkarılan platformlar nezd�nde devam etmekte olan kampanya süreçler� sonlanmış sayılır ve
toplanan fonlar varsa neması �le b�rl�kte emanet yetk�l�s� tarafından bel�rlenen prosedüre göre yatırımcılara �ade ed�l�r.

(11) Yatırımcılar tarafından kampanya bazında �lg�l� platforma �let�len fon sağlama talepler�ne �l�şk�n ödemeler
�le emanet yetk�l�s�ne �nt�kal eden nak�t aktarımlarının eşleşt�r�lmes�ne ve kampanya süres�n�n sona ermes�n� tak�ben
borçlanma araçlarının üye bazında dağıtımının tesp�t�ne yönel�k �şlemler b�lg� formunda bel�rt�len usul ve esaslar �le
MKK ve emanet yetk�l�s� tarafından bel�rlenen prosedürlere uygun olarak platform tarafından gerçekleşt�r�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Fon Kullanım Yerler�ne ve G�r�ş�m Ş�rketler�ne İl�şk�n Esaslar

Paya dayalı k�tle fonlamasında fon kullanım yerler�
MADDE 21 – (1) Toplanacak fonların ne şek�lde kullanılacağına �l�şk�n g�r�ş�m ş�rket� veya g�r�ş�mc�

tarafından b�r raporun hazırlanması ve bu raporun kampanya süres�n�n başlangıç tar�h� �t�barıyla kampanya sayfasında
yayımlanmış olması zorunludur.

(2) Toplanan fonlar f�nansmanı talep ed�len projeden kaynaklanmayan borçların veya sa�r d�ğer borçların
ödenmes�nde kullanılamaz.

(3) Kampanya süres�n�n b�t�ş tar�h� �le toplanan fonların tamamının kullanıldığı tar�h arasındak� altı aylık
dönemler �t�barıyla ve her durumda fonların tamamının kullanıldığı tar�h �t�barıyla fonlanan ş�rket�n�n ve projes�n�n
mevcut durumuna ve fonun kullanıldığı yerlere �l�şk�n b�lg�ler kampanya sayfasında duyurulur.

(4) Toplanan fonların b�lg� formunda �lan ed�len amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denet�m�
Kanun uyarınca l�steye alınmış b�r bağımsız denet�m kuruluşu tarafından özel amaçlı bağımsız denet�m raporu
hazırlanmak suret�yle yer�ne get�r�l�r. Bu kapsamda hazırlanacak özel amaçlı bağımsız denet�m raporu 1.000.000 Türk
L�rasının üzer�nde fon toplanan hallerde fonların fonlanan ş�rkete aktarıldığı tar�hten �t�baren yıllık olarak, bu tutarın
altında fon toplanan hallerde �se b�lg� formunda fonların tamamının kullanılacağının bel�rt�ld�ğ� tar�h ve her halükarda
toplanan fon tutarına bakılmaksızın fonların tamamının kullanıldığı tar�h �t�barıyla düzenlen�r.

(5) Dördüncü fıkra kapsamındak� raporlar, hazırlama yükümlülüğünün doğduğu tar�h� tak�p eden otuz gün
�ç�nde hazırlanır, �mzalanma tar�h�n� tak�p eden beş �ş günü �ç�nde fonlanan ş�rkete tesl�m ed�l�r ve fonlanan ş�rket
tarafından tesl�m alınmasını tak�ben 2 �ş günü �ç�nde kampanya sayfasında ve fonlanan ş�rket�n �nternet s�tes�nde
duyurulur.

(6) Bağımsız denet�m kuruluşu tarafından dördüncü fıkrada bel�rt�len raporda toplanan fonların b�lg� formunda
�lan ed�ld�ğ� şek�lde kullanılmadığının tesp�t ed�lmes� veya gerekl� �ncelemeler�n yapılmasını engelleyen faal�yetlerde
bulunulması durumunda, bağımsız denet�m kuruluşu konuya �l�şk�n olarak derhal Kurula b�lg� ver�r.

(7) Toplanan fonların �lan ed�len amacına uygun olarak kullanılmasından fonlanan ş�rket�n yönet�m kurulu
sorumludur.

(8) Bağımsız denetç� tarafından dördüncü fıkrada bel�rt�len raporda toplanan fonların �lan ed�len amacına
uygun olarak kullanılmadığının tesp�t ed�lerek Kurula b�ld�r�lmes� üzer�ne Kurul, 5237 sayılı Kanun hükümler�
çerçeves�nde suç �hbarında bulunab�l�r.

Borçlanmaya dayalı k�tle fonlamasında fon kullanım yerler�
MADDE 22 – (1) Toplanacak fonların hang� amaçlarla kullanılacağına �l�şk�n g�r�ş�mc� veya g�r�ş�m ş�rket�

tarafından b�r raporun hazırlanması ve bu raporun kampanya süres�n�n başlangıç tar�h� �t�barıyla kampanya sayfasında
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yayımlanmış olması zorunludur.
(2) Fonlanması talep ed�len projen�n vade boyunca oluşacak gel�rler�, öncel�kle k�tle fonlaması aracılığıyla

yatırım yapan yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılır. Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla toplanan
fonlar, b�lg� formunda bel�rt�lecek şek�lde proje kapsamında gerçekleşt�r�len borçlanmalar har�ç, f�nansmanı talep
ed�len proje dışındak� projelerden kaynaklanan borçların veya sa�r d�ğer borçların �fasında kullanılamaz. Ancak
projeden kaynaklanan �şletme sermayes� �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla
fon toplanması mümkündür.

(3) Toplanan fonların tamamının kullanıldığı tar�h �t�barıyla fonlanan ş�rket�n ve projes�n�n mevcut durumuna
ve fonun kullanıldığı yerlere �l�şk�n b�lg�ler kampanya sayfasında duyurulur.

(4) Toplanan fonların b�lg� formunda �lan ed�len amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denet�m�
yatırım kom�tes� tarafından denet�m raporu hazırlanmak suret�yle yer�ne get�r�l�r. Bu kapsamda hazırlanacak rapor;

a) 1.000.000 Türk L�rasının üzer�nde fon toplanması hal�nde fonların fonlanan ş�rkete aktarıldığı tar�h
�t�barıyla yıllık olarak,

b) 1.000.000 Türk L�rası ve altında fon toplanması hal�nde b�lg� formunda fonların tamamının kullanılacağının
bel�rt�ld�ğ� tar�h �t�barıyla,

c) Her halükarda, toplanan fon tutarına bakılmaksızın fonların tamamının kullanıldığı tar�h �t�barıyla
düzenlen�r.
(5) Dördüncü fıkra kapsamındak� raporlar, hazırlama yükümlülüğünün doğduğu tar�h� tak�p eden otuz gün

�ç�nde hazırlanır, �mzalanma tar�h�n� tak�p eden beş �ş günü �ç�nde fonlanan ş�rkete tesl�m ed�l�r ve fonlanan ş�rket
tarafından tesl�m alınmasını tak�ben �k� �ş günü �ç�nde kampanya sayfasında ve fonlanan ş�rket�n �nternet s�tes�nde
duyurulur.

(6) Yatırım kom�tes� tarafından dördüncü fıkrada bel�rt�len raporda toplanan fonların b�lg� formunda �lan
ed�ld�ğ� şek�lde kullanılmadığının tesp�t ed�lmes� veya gerekl� �ncelemeler�n yapılmasını engelleyen faal�yetlerde
bulunulması durumunda, platform konuya �l�şk�n olarak derhal Kurula b�lg� ver�r.

(7) Toplanan fonların �lan ed�len amacına uygun olarak kullanılmasından fonlanan ş�rket�n yönet�m kurulu
sorumludur.

(8) Yatırım kom�tes� tarafından dördüncü fıkrada bel�rt�len raporda toplanan fonların �lan ed�len amacına
uygun olarak kullanılmadığının tesp�t ed�lerek Kurula b�ld�r�lmes� üzer�ne Kurul, 5237 sayılı Kanun hükümler�
çerçeves�nde suç �hbarında bulunab�l�r.

G�r�ş�m ş�rketler�n�n n�tel�kler�
MADDE 23 – (1) Paya ve/veya borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla fon toplayacak g�r�ş�m

ş�rketler�n�n;
a) Teknoloj� faal�yet� ve/veya üret�m faal�yet�nde bulunmaları,
b) Tab� oldukları mevzuat uyarınca hazırlayacakları en son yıllık ve varsa son güncel ara dönem f�nansal

tablolarında, 30/12/2013 tar�hl� ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların Kanun
Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmes� Zorunluluğuna İl�şk�n Esaslar Tebl�ğ� (II-16.1)’n�n 8
�nc� maddes�nde f�nansal tablo kalemler� �ç�n öngörülen eş�kler� aşmamaları,

c) Düzenl� olarak tak�p ve kontrol ed�len tesc�l ed�lm�ş �nternet s�teler�n�n bulunması,
zorunludur.
(2) Aşağıda sayılan ş�rketler paya dayalı k�tle fonlaması yoluyla fon toplayamazlar:
a) Halka açık ortaklıklar,
b) Halka açık ortaklıklar �le sermaye p�yasası kurumlarının, öneml� etk�ye sah�p ortak konumunda bulunduğu

ş�rketler.
(3) Aşağıda sayılan ş�rketler borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla fon toplayamazlar:
a) Halka açık ortaklıklar,
b) Platforma başvuru tar�h� �t�barıyla �tfa ed�lmem�ş borçlanma aracı bulunan �hraççılar,
c) Halka açık ortaklıklar ve sermaye p�yasası kurumları �le platforma başvuru tar�h� �t�barıyla �tfa ed�lmem�ş

borçlanma aracı bulunan �hraççıların öneml� etk�ye sah�p ortak konumunda bulunduğu ş�rketler.
(4) G�r�ş�m ş�rket� tarafından kampanya yürütüleb�lmes� �ç�n;
a) G�r�ş�m ş�rket�n�n fonlanması talep ed�len proje dışında herhang� b�r faal�yet�n�n bulunmaması,
b) G�r�ş�m ş�rket�n�n kampanya süres� sonunda oluşacak ortaklık yapısına b�lg� formunda açıkça yer ver�lmes�,
c) G�r�ş�m ş�rket�n�n kampanya sürec�n�n sona ermes�n� müteak�p, fonlanması talep ed�len proje dışında başka

b�r faal�yete geçmes�n�n TTK’nın 421 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len n�saplar �le alınacak genel kurul
kararıyla mümkün olab�leceğ�ne da�r esas sözleşmes�nde hüküm bulunması,

ç) G�r�ş�m ş�rket�n�n b�lg� formunda yer ver�len en son tar�hl� f�nansal tablolarında, Kurulun �lg�l�
düzenlemeler�nde tanımlanan �l�şk�l� taraflarından olan t�car� olmayan alacaklarının tüm alacaklar toplamına olan
oranının %20’y� veya akt�f toplamına olan oranının %10’u geçmemes�,

d) G�r�ş�m ş�rket�n�n b�lg� formunda yer ver�len en son tar�hl� f�nansal tablolarında, Kurulun �lg�l�
düzenlemeler�nde tanımlanan �l�şk�l� taraflarına olan t�car� olmayan borçlarının tüm borçlar toplamına olan oranının
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%20’y� ve teknoloj� faal�yet� ve/veya üret�m faal�yet�nden kaynaklanmayan f�nansal borçlar tutarının, akt�f toplamının
%10’unu geçmemes�,

gerekmekted�r. Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla fon toplayacak g�r�ş�m ş�rketler� �ç�n (ç) ve (d)
bentler�ndek� şartların sağlanmış olması yeterl�d�r.

Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması yoluyla fon toplanmasında r�sk durumunun değerlend�r�lmes�ne
�l�şk�n esaslar

MADDE 24 – (1) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması faal�yet� yürüten platformların 11 �nc� maddede
bel�rt�len yükümlülükler�ne ek olarak  projen�n r�sk durumunun değerlend�r�lmes� �ç�n etk�n ve şeffaf b�r kred�
derecelend�rme s�stem� ve pol�kası oluşturması zorunludur. Bu pol�t�ka, platform yönet�m kurulu tarafından karara
bağlanarak platformun �nternet s�tes�nde kamuya duyurulur.

(2) Platformlar, projen�n r�sk durumunun değerlend�rmes�ne olanak verecek yeterl� b�lg�y� tem�n eder.
(3) G�r�ş�m ş�rket� olarak fon toplanması hal�nde, projeye �l�şk�n r�skler�n değerlend�rmes�nde; g�r�ş�m

ş�rketler�n�n n�tel�ğ�, geçm�ş faal�yetler�, borçlarını ger� ödeme performansları ve projeler� �le talep ed�len fonun
büyüklüğü, sektör ve tem�nat yapısı da d�kkate alınır.

(4) Platform tarafından, projeye �l�şk�n kred� skoru hesaplanarak kred�b�l�te raporu �le b�rl�kte yatırım
kom�tes�ne sunulur.

Payları kayden �zlenen fonlanan  ş�rketler�n genel kurullarına �l�şk�n esaslar
MADDE 25 – (1) Payları kayden �zlenen fonlanan ş�rketler genel kurullarını toplantıya, esas sözleşmede

göster�len şek�lde, ş�rket�n �nternet s�tes�nde, Türk�ye T�caret S�c�l Gazetes�nde ve kampanyanın gerçekleşt�ğ� takv�m
yılını �zleyen beş�nc� yılın sonuna kadar da kampanya sayfasında yayımlanan �lanla çağırmak zorundadırlar. Bu çağrı,
�lan ve toplantı günler� har�ç olmak üzere, toplantı tar�h�nden en az üç hafta önce yapılır.

(2) Payları kayden �zlenen fonlanan ş�rketler�n genel kurul toplantılarında, ortaklık merkez�n�n yurt dışına
taşınması �le b�lanço zararlarının kapatılması �ç�n yükümlülük ve �k�nc�l yükümlülük koyan kararlar har�ç olmak
üzere, Kanunda veya esas sözleşmeler�nde açıkça oran bel�rt�lmek suret�yle daha ağır n�saplar öngörülmed�ğ� takd�rde,
TTK’nın 418 �nc� maddes� uygulanır. Esas sözleşmelerde, TTK’dak� hükmün �çer�ğ� yazılmaksızın yalnızca TTK’ya
veya �lg�l� madde numarasına atıf yapılmış olması aks�ne hüküm sayılmaz. Beş�nc� fıkra hükmü saklıdır.

(3) Payları kayden �zlenen fonlanan ş�rketler�n genel kurullarında gündeme bağlılık �lkes�ne uyulmaksızın
Kurulun görüşülmes�n� veya ortaklara duyurulmasını �sted�ğ� hususların genel kurul gündem�ne alınması zorunludur.

(4) TTK’nın 411 �nc� maddes�nde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı, payları kayden
�zlenen fonlanan ş�rketlerde gündem maddeler�ne �l�şk�n karar taslaklarının görüşmeye sunulmasını da kapsar.

(5) Payları kayden �zlenen fonlanan ş�rketlerde yen� pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye
s�stem�nde yönet�m kuruluna yen� pay alma haklarını kısıtlama yetk�s�n�n ver�lmes�ne ve sermaye azaltımına �l�şk�n
kararların genel kurulca kabul ed�leb�lmes� �ç�n, esas sözleşmeler�nde açıkça oran bel�rt�lmek suret�yle daha ağır
n�saplar öngörülmed�ğ� takd�rde, toplantı n�sabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını ha�z payların
üçte �k�s�n�n olumlu oy vermes� şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayey� tems�l eden oy hakkını ha�z payların en az
yarısının hazır bulunması hâl�nde, esas sözleşmede açıkça daha ağır n�saplar öngörülmed�kçe, toplantıya katılan oy
hakkını ha�z payların çoğunluğu �le karar alınır. Bu �şlemlerde, TTK’nın 436 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına göre
taraf olan ortaklar bu �şlemler�n onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bu fıkrada bel�rt�len
n�sapları haf�fleten esas sözleşme hükümler� geçers�zd�r.

(6) Payları kayden �zlenen fonlanan ş�rketler�n genel kurul toplantılarına, yönet�m kurulu tarafından MKK’dan
sağlanan pay sah�pler� l�stes� d�kkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar l�stes�nde adı yer alan pay sah�pler�
katılab�l�r. Bu l�stede adı bulunan hak sah�pler� k�ml�k göstererek genel kurula katılırlar. Genel kurula katılacaklara
�l�şk�n l�ste, genel kurul gününden b�r gün önce MKK tarafından hazırlanır. Bu l�stede pay sah�pler�, �nt�fa hakkı
sah�pler� �le bunların varsa bu madden�n yed�nc� fıkrasında bel�rt�len elektron�k ortamda vek�l tay�n ett�kler� k�ş�ler�n
k�ml�k b�lg�ler�n�n ve payların �t�bar� değerler�n�n bulunması gerek�r. L�stede bulunacak asgar� b�lg�ler, l�sten�n alınma
yöntem� ve zamanı �le �lg�l� usul ve esaslar MKK tarafından bel�rlen�p payları kayden �zlenen fonlanan ş�rketlere
duyurulur.

(7) Payları kayden �zlenen fonlanan ş�rketler�n genel kurullarına elektron�k ortamda katılım, MKK tarafından
sağlanan elektron�k ortam üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Paya ve Borçlanmaya Dayalı K�tle Fonlaması Faal�yet�ne İl�şk�n Ortak Esaslar

B�lg� formunda açıklanan hususlardak� değ�ş�kl�kler
MADDE 26 – (1) Kampanya süres� �ç�nde, yatırımcıların yatırım kararını etk�leyeb�lecek değ�ş�kl�kler�n veya

yen� hususların ortaya çıkması hal�nde bu durum, b�lg� formunun değ�şt�r�lmes� ya da yen� eklenmes� öngörülen
hususları �çeren kısımları �le b�rl�kte g�r�ş�m ş�rket� veya g�r�ş�mc� tarafından derhal platforma b�ld�r�l�r.

(2) B�lg� formunun değ�şt�r�lmes� ya da yen� eklenmes� öngörülen hususları �çeren kısımları b�r�nc� fıkra
uyarınca yapılacak b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� �ş günü �ç�nde yatırım kom�tes� tarafından onaylanır ve kampanya
sayfasında derhal yayımlanır. Platform, �lg�l� projeye yönel�k fon sağlama taleb�n� �letm�ş olan üyelere eşanlı olarak
uygun �let�ş�m araçlarıyla b�lg�lend�rme yapmakla yükümlüdür.
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(3) B�lg� formunda yapılan ekleme ve değ�ş�kl�kler�n yatırım kom�tes� tarafından onaylanarak yayımlandığı
tar�hten önce ödeme emr�n� veren yatırımcılar açısından 17 nc� madden�n dördüncü fıkrası �le 20 nc� madden�n
dördüncü fıkrasında düzenlenen cayma hakkı süres� �k�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg�lend�rme anından �t�baren yen�den
başlar.

(4) Yatırım kom�tes� �lave gel�şmeler�n n�tel�ğ�n� ve potans�yel etk�ler�n� değerlend�rerek kampanya sürec�n�
�ptal edeb�l�r. Bu kapsamda gerçekleşt�r�lecek �ptal ve �ade �şlemler� 17 nc� madden�n sek�z�nc� fıkrasında veya 20 nc�
madden�n sek�z�nc� fıkrasında düzenlenen esaslara tab�d�r.

Kayd�leşt�rme ve dağıtım esasları
MADDE 27 – (1) Paya dayalı k�tle fonlaması yoluyla toplanan fonlar karşılığında çıkarılacak paylar da dah�l

olmak üzere fonlanan ş�rket�n tüm paylarının ve borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması kapsamında çıkarılan borçlanma
araçlarının Kanunun 13 üncü maddes� çerçeves�nde MKK nezd�nde elektron�k ortamda kayden oluşturulması ve
bunlara �l�şk�n hakların hak sah�pler� bazında �zlenmes� zorunludur.

(2) Fonlanan ş�rket�n paylarının ve borçlanma araçlarının kayd�leşt�r�lmes� ve yatırımcılara dağıtımı amacıyla
fonlanan ş�rket veya fonlanan ş�rket�n yetk�lend�receğ� b�r yatırım kuruluşu aracılığıyla MKK’ya başvuruda bulunulur.
Bu başvurulara �l�şk�n esaslar MKK tarafından bel�rlen�r.

(3) Toplanan fonların fonlanan ş�rket�n hesaplarına aktarılmasından önce kayd�leşt�rme �şlemler�n�n
tamamlanmış olması zorunludur.

Kamuyu aydınlatma
MADDE 28 – (1) Fonlanan ş�rket tarafından aşağıda bel�rt�len hususlardan herhang� b�r�n�n gerçekleşmes�

hal�nde, bu Tebl�ğde bel�rt�len esaslar çerçeves�nde kamuya açıklama yapılır:
a) Fonlanan ş�rket aleyh�ne fes�h davası açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas sözleşmede tay�n ed�len

b�r fes�h sebeb�n�n gerçekleşmes� veya genel kurulda fonlanan ş�rket�n fesh�ne karar ver�lmes�,
b) Fonlanan ş�rket�n konkordato �ç�n başvurması, bu başvurunun sonuçlanması,
c) Fonlanan ş�rket aleyh�ne �flas davası açılması, bu davanın sonuçlanması veya fonlanan ş�rket�n tasf�yes�

sonucunu doğurab�lecek sona erme nedenler�nden b�r�n�n gerçekleşmes�,
ç) Fonlanan ş�rket�n yönet�m kontrolünün el değ�şt�rmes�,
d) Borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması kapsamında, varsa fonlanan ş�rket�n temerrüde düştüğü kampanya

sayısı ve toplam temerrüt tutarı.
(2) Fonlanan ş�rket�n TTK uyarınca hazırlanan f�nansal tablo ve raporları veya Verg� Usul Kanunu uyarınca

hazırlanan yıllık f�nansal tabloları �le faal�yet raporları �lg�l� takv�m yılını �zleyen dördüncü ayın sonuna kadar �lan
ed�l�r.

(3) Bu madde uyarınca yapılacak açıklamaların d�l� Türkçed�r. Açıklamalar yanlış, yanıltıcı, temels�z veya
eks�k olamayacağı g�b� fonlanan ş�rket�n mevcut durumu hakkında yanlış kanaat uyandıracak n�tel�kte de olamaz.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak açıklamalar paya dayalı k�tle fonlaması faal�yet� bakımından
kampanyanın gerçekleşt�ğ� takv�m yılını �zleyen beş�nc� yılın sonuna kadar, borçlanmaya dayalı k�tle fonlaması
faal�yet� bakımından �se çıkarılan borçlanma araçlarının �tfa ed�ld�ğ� tar�he kadar kampanya sayfası ve fonlanan
ş�rket�n tesc�l ed�len �nternet s�tes� üzer�nden yapılır. İlg�l� platformun l�steden çıkarılması hal�nde veya 5 yıllık süren�n
ya da borçlanma araçlarının �tfa süreler�n�n sona ermes�nden sonra yapılacak açıklamalar fonlanan ş�rket�n tesc�l
ed�len �nternet s�tes� üzer�nden yapılır.

(5) Açıklamaların, açıklamaya konu hususların ortaya çıktığı veya öğren�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� �ş günü
�ç�nde yapılması zorunludur.

(6) Projelere �l�şk�n olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda yer alan b�lg�ler yanlış, yanıltıcı, temels�z, abartılı
veya eks�k olamaz; projen�n �ç�nde bulunduğu duruma �l�şk�n olarak yatırımcıların yanlış f�k�rler ed�nmeler�ne yol
açacak n�tel�kte olamaz. Bu b�lg�ler�n b�lg� formunda yer ver�len b�lg�lerle tutarlı olması zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Sorumluluk
MADDE 29 – (1) Bu Tebl�ğde platformlar �ç�n öngörülen yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�nden platformun

yönet�m kurulu üyeler�, yatırım kom�tes� �ç�n öngörülen yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�nden yatırım kom�tes�
üyeler� �le platformun yönet�m kurulu üyeler�, fonlanan ş�rketler �ç�n öngörülen yükümlülükler�n yer�ne
get�r�lmes�nden �se fonlanan ş�rket�n yönet�m kurulu üyeler� sorumludur.

(2) B�lg� formunu �mzalayan gerçek ve tüzel k�ş�ler b�lg� formunda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eks�k
b�lg�lerden kaynaklanan zararlardan mütesels�len sorumludur.

Kurula b�lg� verme
MADDE 30 – (1) Kurul, k�tle fonlaması faal�yetler�ne �l�şk�n olarak platform, platform kurucuları, g�r�ş�mc�,

g�r�ş�m ş�rketler� ve fonlanan ş�rketlerden her türlü b�lg� ve belgey� �steyeb�l�r. Kend�s�nden b�lg� �sten�len k�ş�ler b�lg�
vermekten �mt�na edemezler.

Tedb�rler



28.03.2022 11:55 27 Ek�m 2021 ÇARŞAMBA

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/10/20211027-3.htm 17/17

MADDE 31 – (1) Platformların hukuka aykırı faal�yet ve �şlemler�nde uygulanacak tedb�rler �ç�n Kanunun 96
ncı madde hükümler� kıyasen uygulanır.

(2) Tebl�ğ hükümler�ne aykırı olarak, Kuruldan �z�n alınmaksızın platformlar aracılığıyla halktan para
toplandığına �l�şk�n b�lg� ed�n�lmes� hal�nde, Kurulun başvurusu üzer�ne BTK �lg�l� �nternet s�tes�ne er�ş�m� engeller.

Yen�den değerleme
MADDE 32 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan tutarlar, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığınca �lan ed�len yen�den değerleme oranı d�kkate alınarak yen�den bel�rleneb�l�r.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 33 – (1) 3/10/2019 tar�hl� ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paya Dayalı K�tle Fonlaması

Tebl�ğ� (III-35/A.1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut durumda l�steye alınmış olan platformlara �l�şk�n geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla Kurulca l�steye alınmış olan

platformlar, bu Tebl�ğ kapsamında da paya dayalı k�tle fonlaması yoluyla fon toplamak üzere Kurulca �lan ed�len
l�steye alınmış sayılırlar.

Mevcut durumda kampanya sürec� başlamış olan kampanyalara �l�şk�n geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla kampanya sürec� başlamış olan

kampanyalar �ç�n Paya Dayalı K�tle Fonlaması Tebl�ğ� (III-35/A.1)  hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sermaye P�yasası Kurulu yürütür.
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