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ARALIK 2017 TARİH BASKILI
SERMAYE PİYASASI HUKUKU

DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

1- Ünite 1, Sayfa 7, “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İfadeleri” Maddesinde ki “BAŞBAKANLIK” ifadesi kaldırılmıştır.

2- Kitap genelinde,  “Bakanlar Kurulu”  “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

3- Ünite 1, Sayfa 18, de ki ilk paragraf da ki “Bakanlar Kurulu ” ifadesi kaldırılmıştır.

4- Ünite 1, Sayfa 20, ‘Sermaye Piyasası Hukukunda Önem Taşıyan Kavramlar’’ başlığının 7. paragraf, son satırına, 
aşağıdaki cümle eklenmiştir

 “Ancak kitle fonlaması platformları aracılığı ile fon toplayanlar, ihraççı olarak nitelendirilemezler”

5- Ünite 1, Sayfa 21, ‘Halka Açık (Anonim) Ortaklık’’ başlığının 2. paragraf, son satırına, aşağıdaki cümle eklenmiştir

 “kitle fonlaması platformları aracılığıyla fon toplayanlar hariç”

6- Ünite 1, Sayfa 22, İlk paragrafın son satırından itibaren,  aşağıdaki cümle eklenmiştir

 “fonlaması yoluyla halktan para toplayanlar hariç.

 Aynı madde uyarınca, pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kooperatif birliklerinin, paylarının çoğunluğuna 
sahip olduğu belirli büyüklükteki anonim ortaklık-ların da payları halka arz olunmuş sayılır.”

7- Ünite 1, Sayfa 22, ikinci paragrafın son satırından itibaren,  aşağıdaki yeni paragraf eklenmiştir

 “Kooperatif veya kooperatif birliklerinin ortağı olduğu anonim ortaklıkların, belirli ko-şullar altında  halka açık ortaklık sayılması 
mümkündür. Bunun için öncelikle kooperatif ya da kooperatif birliğinin bir anonim ortaklıkta pay sahibi olması gerekir. Sahip 
olunan bu paylar anonim ortaklığın çoğunluk payı olmalı, kooperatif veya kooperatif birliğinin üye sayısı da en az 500 olmalıdır. 
Ayrıca anonim ortaklığın yasada aranılan belirli ekono-mik büyüklüğe ulaşmış olması gerekir (SPK m. 16). Bu koşulların bir 
arada bulunması durumunda, anonim ortaklığın paylarını halka arz etmiş olduğu kabul edilmektedir.”

8- Ünite 4, Sayfa 92,  “Dikkat” ikonun da ki parafraft da “Başbakanlık ” ifadesi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olaram 
değiştirilmiştir.

9- Ünite 5, Sayfa 113, “Kurucular Beyanı”başyığı ve   aşağıdaki paragraf  kaldırılmıştır.

 “Dürüst blg verme lkesnn br gereğ olarak anonm ortaklık kurucuları, kuruluşla lgl br beyanda bulunmalıdır. Beyanın amacı, 
kamuyu aydınlatmak ve sermayenn korun-masını sağlamaktır. Kurucular beyanı olarak adlandırılan bu belge le kurucular, ko-
nulan ayn sermaye, devralınan br ayın yahut şletmeye verlecek karşılığın uygun olduğunu, bu tür sermayenn ve devralmanın 
gerekllğn, ortaya koyarlar.Bunun yanında kurucular beyanı, dğer kuruluş belgeleryle brlkte Tcaret Scl Mü-dürlüğüne verlr. Tcaret 
Scl Müdürlüğü, gerçeğ tam olarak yansıtmayan, üçüncü kş-lerde yanlış zlenm yaratacak ntelk taşıyan ve kamu düzenne aykırı 
olan hususları TTK m. 32/3 hükmüne dayanarak reddedeblr.Kurucular beyanında yer alan blgler Tcaret Scl Müdürlüğü yanında 
pay sahpler, alacaklılar, Gümrük ve Tcaret Bakanlığı müfettşler çn de önem taşır. Söz konusu beyan le tüm kurucular ortaklığın 
kuruluş şlemlernde hukuka aykırılık bulunmadığını gerek-çel olarak ortaya koymalıdır.”

10- Kitap genelinde,  “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”  “ Ticaret Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.


