
Eylül, 2018 

GSG Hukuk - Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı 
www.gsghukuk.com Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok Kat:4 34357 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul 

1 

GSG Hukuk

SPK Dijital Varlık Satışları Hakkında 
Yatırımcıları ve Dijital Varlık Satıcılarını 
Uyardı 

Özet 

27.09.2018 tarihinde yayımlanan SPK (“Kurul”) Bülteni’nde, Kurul Karar Organı’nın 27.09.2018 
tarih ve 47/1102 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru (“Duyuru”) yer almıştır. İlgili Duyuru 
Dijital Varlık (Token) Satışları’na (ICO) ilişkin açıklamaları içermekle birlikte, yatırımcıları dijital 
varlık satışlarının risklerine karşı uyarıyor. 

Duyuru’da öncelikle blok-zinciri teknolojisi kullanılarak para toplamaya yönelik olarak 
gerçekleştirilen kripto para satışı (veya token satışı) faaliyetlerinin birçoğunun Kurul’un 
düzenleme ve denetleme alanı dışında kalacağı belirtilerek kısaca dijital varlık satışına ilişkin 
bilgilendirme yapılmıştır.  

Söz konusu bilgilendirmede dijital varlıkların itibari para ya da Bitcoin ve Ether gibi kripto paralar 
ile alınabileceği; dijital varlık satıcılarının, belirli (bir proje veya şirketi finanse etmek gibi) ya da 
çoğu zaman belirsiz vaatlerle dijital varlık satışı gerçekleştirdiği; dijital varlıkların genellikle bir 
şirketteki payı, bir hizmete erişim hakkını, gerçek hayattaki bir varlığı, ürün veya hizmete ilişkin 
kullanım hakkını temsil ettiği belirtilmiştir. Satış sonrası toplanan paranın kullanımına ilişkin 
bilgilerin “white-paper” adı verilen izahnameye benzer bir dokümanda yer aldığı eklenmiştir. 

Ardından dijital varlık satışlarının yüksek riskli ve spekülatif yatırımlar olmasından dolayı dijital 
varlık almayı düşünen yatırımcılar uyarılmıştır.  

Kurul tarafından dijital varlık satışlarına ilişkin riskler aşağıdaki gibi açıklanmıştır: 

• ICO’ların birçoğu yapısı itibariyle düzenleyici kurumların yetki ve görev alanı dışında
kalmakta olup, herhangi bir düzenleme ve gözetime tabi olmamaktadır.

• Kripto paralara benzer şekilde, satın alınan token’ların değerlerinde de aşırı oynaklık
görülebilmektedir.

• Toplanan paralar belirtilen amaçlarla kullanılmayabilir.

• Satıcılar tarafından sağlanan dokümanlarda eksik ve yanıltıcı bilgiler olabilir.

• Bu tarz uygulamalarla fon toplanan projelerin çoğunluğu erken aşama projeler olduğu için
projenin başarısız olması ve yapılan yatırımın tamamının kaybedilmesi söz konusu
olabilir.
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Düzenleme 

Son olarak, Kurul’un halihazırda kitle fonlamasına ilişkin ikincil düzenleme çalışmalarına devam 
ettiği, dijital varlık satışı uygulamalarının kitle fonlaması ve halka arz uygulamalarına 
benzerlikleri dikkate alınarak her bir ICO için durum bazlı inceleme yapılarak Kurul’un 
düzenleyici sınırlarına girip girmeyeceğinin değerlendirileceği belirtilmiştir.  

Ayrıca yatırımcıların kitle fonlaması adı altında gerçekleştirilecek kripto varlık satışlarına itibar 
etmemesi gerektiği, ikincil düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce izinsiz olarak kitle fonlaması 
adı altında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Kurul tarafından her türlü idari ve cezai tedbirin 
uygulanacağı belirtilmiştir. 
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