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ÖZET
Gelişen ülke ekonomilerinde sermaye piyasalarına özgü bir takım suçlar meydana
gelebilmektedir. Bu suçlardan biri olan piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu,
Avrupa Birliği uyum süreci etkisi ile ülkemiz hukukunda da yerini almış ve Sermaye
Piyasası Kanunu ile düzenlenmiştir. Özellikle 2499 Sayılı (eski) Sermaye Piyasası
Kanun’da tanımlanmaya çalışılan bu suç türü, 6362 Sayılı (yeni) Sermaye Piyasası
Kanunu’nda biraz daha net ve belirgin bir şekilde nitelendirilmiştir. Bu çalışmada
öncelikle piyasa, sermaye piyasası ve sermaye piyasanın hukuksal düzeni, sonrasında
ise piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu incelenmiş, önem arz edebilecek olan
bazı noktalar eski mevzuat ile mukayese edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyasa, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Hukuku, Piyasa
Dolandırıcılığı (Manipülasyon) Suçu.
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ABSTRACT
In developed country economies, a number of crimes specific to capital markets can
occur. The crime of market fraud (manipulation) resulting from these crimes has
taken place in the law of our country with the effect of European Union
harmonization process and it is regulated by the Capital Markets Law. This type of
crime, especially tried to be defined in the (former) Capital Market Law numbered
2499, has been described more clearly and distinctly in the (new) Capital Market
Law numbered 6362. In this study, firstly the market, the capital market and the legal
regulation of the capital market, and then the market fraud (manipulation) were
investigated and some points that could be important were compared with the old
legislation.

Keywords: Market, Capital Markets, Capital Markets Law, Market Fraud
(Manipulation) Crime.
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GİRİŞ
Bir ülkenin kendi varlığını sürdürebilmesi için sağlıklı ve sürekli bir üretim gücüne
sahip

olması,

üretim

neticesinde

ortaya

çıkan

ürünlerin

adilane

şekilde

bölüştürülmesi gerekir. Bu üretim ve bölüştürme mekanizması ekonomiyi tanımlar.
Ekonominin yegane unsurunu piyasalar oluşturmaktadır. Günümüzde gelişmiş
piyasaların başında yer alan sermaye piyasaları, ülke ekonomisi açısından önemli bir
yere sahiptir. Çünkü sermaye piyasalarında gerçekleştirilen alım veya satım
işlemleri, ülke ekonomisinin gelişmişliğinin ölçütü olmaktadır. Dolayısıyla sermaye
piyasasının güven, istikrar ve şeffaflık içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi gerekir.
Hayatın her alanında olduğu gibi sermaye piyasası alanında da bu sağlıklı işleyişi
bozucu bir takım eylemler söz konusu olabilmektedir. Bu olumsuz yöndeki bozucu
eylemler sermaye piyasası suçlarını oluşturmaktadır. Sermaye piyasası suçları
arasında dar anlamda yatırımcıların menfaatlerini, geniş anlamda ise ülke
ekonomisini

olumsuz

yönde

etkileyen

başlıca

suç;

piyasa

dolandırıcılığı

(manipülasyon) suçu olmaktadır. Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu diğer
sermaye piyasası suçlarına nazaran gerek yatırımcıların tasarrufları üzerinde, gerekse
de ülke ekonomisinin kalkınması noktasında tahrip gücü yüksek bir suç türüdür.

3

BİRİNCİ BÖLÜM
SERMAYE PİYASASI HUKUKU

1. Piyasa
Sözlükte alışveriş sahası1 anlamına gelen piyasa; sermaye piyasasında soyut bir
anlamı karşılarken, bazen alıcı ve satıcının fiilen bir araya geldiği2 esas olarak belirli
bir malın alım veya satım işleminin karşılıklı olarak yapıldığı ve fiyatların da yine bu
kapsamda belirlendiği ortam3 olarak tanımlanmaktadır.
Piyasayı iktisadi manada alıcı ile satıcının, yani sermaye arz ve talebinin karşılaştığı
yer olarak tanımlamak da mümkündür.4
Piyasaların; bireylerin çeşitli beklentilerine yönelik mal ve hizmetlerin üretilmesi,
ortaya çıkan fiyatların katılımcıları uyarması, yeni projelerin seçimine yardımcı
olması,

girişimcilerin

kendilerine

ait

kâr

ve

zarar

durumlarına

ilişkin

sorumluluklarını yine kendilerinin taşımasını sağlaması gibi olumlu işlevleri söz
konusudur. Ancak piyasaların olumlu işlevlerinin yanında; piyasa katılımcıları
arasında bir takım eşitsizlikler meydana getirmesi, reklam ve oluşturulan markalar
aracılığı ile tüketicinin istemlerinin etkilenmesi, kısa vadeli kazanç peşinde
gidilmesinden dolayı kısa vadeciliğin ön plana çıkması gibi bir takım olumsuz
işlevleri de söz konusu olabilmektedir.5

1.1. Gerçek (Reel) Piyasalar
En basit hali ile mal ve hizmetlerin arz ve taleplerinin karşılaştığı ortam olarak
nitelendirilebilen gerçek (reel) piyasalara pamuk piyasası veya halk pazarları örnek

1

D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, 12. b., İstanbul: Bahar Yayınları, 2000.
Sinan Bayındır, Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu, İstanbul: Beta Basım
Yayım Dağıtım., 2011, s. 22.
3
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 29.
4
Mehmet İnam, Sermaye Piyasası, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 45
5
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 29-30.
2
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olarak verilebilir. Burada piyasa ile pazar kavramları kural olarak aynı anlamda
kullanılabilmektedir.6
Pazar kavramı, Farsça “bazar” kökeninden gelir. Bir malın satıldığı yer, piyasa
demektir. Ayrıca satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri yerler
de (Çarşamba Pazarı gibi) pazardır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası pazar türleri
vardır. Pazar, ayrıca belirli mallara karşı talebin yoğun olduğu yer anlamında da (“az
gelişmiş ülkeler sanayileşmiş ülkelerin malları için iyi bir pazar oluşturur”,
ifadesindeki gibi) kullanılır.7

1.2. Para Piyasaları
Genel olarak bir faaliyette bulunmak veya bir girişimi desteklemek üzere bir hesapta
toplanan veya bu amaçla ayrılan paralar fon olarak ifade edilir. 8 Özel işletmelerin ya
da devletin kısa süreli de olsa likidite ihtiyaçları veya işletme sermayeleri ihtiyacı
olabilir.9 Kaynakları kısa vadeli fonlar ile genellikle tasarruf sahiplerinin
birikimlerinden müteşekkil olan bu piyasalarda10 ihtiyaçların karşılanması amacıyla
yapılan fon aktarımı, aracı kuruluşlar ile olur. Burada fon arz eden tasarruf sahipleri
ile yine fon talep edenler birbirini tanımaz.11
Genellikle bir yıldan kısa vadeli, fon arz ve talebinin karşılaştığı bu piyasalarda fon
ihtiyacını karşılayan aracı kuruluşular; örgütlenmiş para piyasası kurumları olan
bankalar veya örgütlenmemiş para piyasası kurumları olan ve yine nakit ihtiyaçlarını
karşılayan kişi ve kuruluşlardır.12
Mevduat ve benzeri şekilde fon arz eden tasarruf sahiplerinden tasarrufların
toplanması ve bunun karşılığında kredi kullandırılması şeklinde işleyen para
piyasalarında13 fon arz eden tasarruf sahipleri ile fon talep edenler arasında -her ne
6

Ethem Sancak, Sermaye Piyasası Sözlüğü, Ankara: Scala Yayıncılık, 2014, s. 297.
Halil Seyidoğlu, “Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük”, İstanbul: Güzem Can Yayınları,
2002, s. 497.
8
a.g.e., s. 207.
9
İsmail Kayar, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar, İstanbul: Ifa Yayınları, 2002, s. 2.
10
Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, Ankara: Detay
Yayıncılık, 4. b., 2013, s. 55.
11
Kayar, a.g.e., s. 2.
12
İnam, a.g.e., s. 46.
13
Reha Tanör, Türk Sermaye Piyasası-Halka Arz, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 1999, s. 3.
7
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kadar leasing, faktöring veya sigorta şirketleri gibi örgütlenmemiş para piyasası
kurumları olsa da- bu aracı kuruluşların başında -örgütlenmiş para piyasası kurumları
olan- (ticari) bankalar gelmektedir. Bu aracı kuruluşlar, özel işletmelere veya devlete
kısa vadeli krediler açarak, bunların likidite ihtiyaçlarını -genellikle ticari senetler,
poliçeler, çekler, hazine bonoları, repo veya kredi kartları ile- karşılar.14 Böylece
bankalar ve aracı kurumlar fon arz ve talebini karşılaştıran sistemin kolay ve hızlı bir
şekilde işlemesine yardımcı olurlar.15
Para piyasasının uzun süreli fonlarla ilgili karşılığı sermaye piyasasıdır. Fertler veya
kuruluşlar kısa süreli ya da günlük finansman ihtiyaçları için para piyasasını
kullanırlar. Fonlarını uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler veya yatırım yapmak
gibi amaçlarla uzun vadeli fon talep edenler sermaye piyasasını kullanırlar. Vade
dışında iki piyasa arasında finansal risk açısından da farklılık vardır. Geniş anlamda
para piyasası, altın ve döviz piyasasını da kapsar. Sermaye piyasası ile bu piyasaların
tümüne birden mali piyasalar adı verilmektedir. Para piyasası da homojen bir piyasa
değildir. Farklı kredi türleri ile ilgili olarak para piyasası çeşitli alt piyasalara
ayrılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:
a-Kıymetli Evrak Piyasası: Kısa süreli ticari senetlerin alım satımıyla uğraşır.
b-Rehinli Borçlar Piyasası: Tahvillere veya başka bir ayni teminata bağlı olarak
açılan kredilerle ilgili piyasadır.
c-Kabul Kredisi Piyasası: Banka kabulleri karşılığında açılan kredileri kapsar.
d-Hazine Bonoları Piyasası: Hazinenin kısa süreli nakit ihtiyaçları için çıkarttığı
hazine bonolarının işlem gördüğü piyasadır.
Kurumlaşmış aracılar (ticari bankalar) tarafından yapılan para ve kredi işlemleri,
organize para piyasasını oluşturur.16

1.3. Finansal (Mali) Piyasalar
Alıcı ve satıcıların birbirleriyle karşılıklı bir şekilde ve iletişim halinde kalarak alım
veya satım işlemlerini gerçekleştirdikleri piyasalardan en önemlisi olan finansal
14

Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Temel Konuları, Kastamonu: Ekin Kitabevi
Yayınları, 2017, s. 15-16.
15
İbrahim Onur BAYSAL, “Sermaye Piyasasında Manipülasyon Suçu”, (AÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Usul Hukuku) Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara, 2011, s. 4.
16
Seyidoğlu, a.g.e., s. 488-489.
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(mali) piyasalar17 örneğin, payların alınıp satıldığı Borsa İstanbul Pay Piyasası gibi,
finansal nitelikte olan unsurların arz ve talebinin karşılaştığı yerler olup18 orta ve
uzun vadeli akımlardan oluşan sermaye piyasası, döviz piyasası ve altın piyasası
biçimde gruplandırılabilirler. Mali piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar, bankalar,
sosyal güvenlik kuruluşları, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları ve kredi
kooperatiflerini kapsamaktadır. Bir ülkede örgütlü para, kredi, sermaye, döviz, altın
piyasaları kadar, örgütsüz olanlar da mali piyasaların kapsamındadır.19
Para piyasalarında yer alan tasarruf sahipleri ve yatırımcılar ile bunlara aracılık eden
kurumlar ve piyasa araçlarını içeren, hukuksal düzene sahip bir sistem şeklinde
tanımlanabilecek

olan

finansal

(mali)

piyasalarda20

tasarrufların

yatırıma

dönüştürülmesi yine bu piyasalarda bulunan araçlar ile aracılar sayesinde oluşur.
Tasarruf sahipleri ile fon talep edenlerin belli bir güven ilişkisi içerisinde hareket
etmeleri, finansal sistemin iyi bir şekilde işletilmesine bağlıdır. 21
Arz ve talep güçlerinin işleyişine dayanan ve ekonomik bir yapı olan piyasa
ekonomisinde temel ekonomik kararlar, yani hangi malların, kimler tarafından, nasıl
ve ne miktarlarda üretileceği gibi konular fiyat mekanizmasının işleyişi ile
kendiliğinden çözüme kavuşur. Üreticileri yönlendiren ana faktör kâr güdüsüdür.
Üretimin amacı, tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bunun için de üreticiler en
kârlı, diğer bir deyişle tüketicilerin en fazla tercih ettikleri alanlara yönelirler.
Tüketicilerin tercihlerini yansıtan faktör, piyasa fiyatlarıdır. Özel mülkiyet hakkı ve
girişim özgürlüğü, piyasa ekonomisinin temel özellikleridir.22
Serbest piyasa ekonomisinde tasarrufların yatırıma dönüştürülerek ekonomiye
kazandırılmasında önemli bir role sahip olan23 finansal (mali) piyasaların unsurları
temelde fon arz edenler (tasarruf sahipleri; bireysel yatırımcılar veya sosyal güvenlik
kuruluşları ve sigorta şirketleri gibi kurumsal yatırımcılar), fon talep edenler

17

Veliye Yanlı, Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler ve
Kamunun Aydınlatılması, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2005, s. 3.
18
Sancak, a.g.e., s. 297.
19
Seyidoğlu, a.g.e., s. 401.
20
Mutlu Kağıtcıoğlu, Para Piyasası Kurumlarına Yönelik Ekonomik Kolluk Faaliyeti, İstanbul:
On İki Levha Yayıncılık, 2016, s. 6.
21
Kayar, a.g.e., s. 1.
22
Seyidoğlu, a.g.e., s. 504.
23
Kayar, a.g.e., s. 1.
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(yatırımcılar; özel işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları), piyasa araçları (menkul
kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları), piyasa kurumları (borsalar ve borsa
dışı piyasalar, aracı kurumlar) ve hukuksal düzenlemeler ile idarenin işlemleri olup,
ayrıca para piyasası araçları (mevduat, mevduat sertifikası, kredi vb.), finansal
piyasalarda düzenleme ve denetleme yetkisine sahip otoriteler (Sermaye Piyasası
Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. gibi.)
şeklinde sıralanabilir.24
Finansal piyasalarda karşılıklı arz ve talebe bağlı olarak fon talep edenler açısından
güvenli bir değerleme ölçütü ortaya çıkar. Bu değerleme ölçütü ile birlikte fon talep
edenler kaynaklarını rasyonel bir şekilde yatırıma yönlendirebilir ve bu sayede fon
arz edenler de fon toplama imkânlarını genişletebilirler.25
Finansal sistemin en temel birincil işlevi fon fazlası olan birimlerin ödünç
verilebilecek nitelikteki fonlarının, fon eksiği olanlara aktarılmasının sağlanmasıdır.
Bununla birlikte bu aktarımı sağlarken, çeşitli şekillerde ödeme sistemi oluşturulur.26
Finansal açıdan fiyat oluşturma, likidite artırma ve el değiştirme hususunda ortaya
çıkan; işlem, araştırma ve bilgi edinmeden kaynaklı maliyetleri azaltma gibi bir
takım özelliklere sahip olan finansal piyasalar; tasarrufların etkin yatırım sahalarına
yönlendirilmesinde ve bu yönde oluşacak yatırıma ilişkin risklerin üstlenilmesinde
önemli bir yere sahiptir.27
Esasen geleceğe yönelik hakların işlem gördüğü28 ve -paylar, özel sektör tahvilleri,
hazine bonoları, devlet tahvilleri, poliçe, bono, çek vb. değerler gibi- menkul
kıymetlerin değişime uğradığı finansal piyasaların; para piyasaları, sermaye
piyasaları, altın piyasaları, döviz piyasaları, ile -gelecekte yerine getirilmesi gereken
sözleşmeler olduğundan bahisle vadeli piyasalar olarak nitelendirilen- forward,
24

Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, İstanbul: İMKB Yayını, 17. Basım, 2002, s.

2.
25

Çağlar Manavgat, Sermaye Piyasasında İşleme Dayalı Manipülasyon ve Özel Hukuk
Bakımından Sonuçları, Ankara: Sözkesen Matbaacılık. 2008. s. 69.
26
Selami Şengül, Sermaye Piyasası Mevzuatı Açıklama ve Yorumları, Ankara: İmaj Yayınevi, s.
5-6.
27
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Temel Konuları, Kastamonu: Ekin Kitabevi
Yayınları, 2017, s. 1.
28
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 30.
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vadeli işlem (futures) ve opsiyon (seçenekli işlem) piyasaları şeklinde ayrımları söz
konusudur.29
Finansal piyasalar, temelde para piyasaları ve sermaye piyasaları olarak30 ayrılsalar
da, bu ayrım içerisinde yer alan para piyasası ile sermaye piyasası arasında -özellikle
uygulamada fon arz ve talep edenlerin her iki piyasada da faaliyet göstermesinden
dolayı- çok yakın bir ilişki söz konusudur.31 Ancak bu esaslı ayrım ile birlikte
finansal piyasalar ile ilgili olarak; perakende piyasalar, toptancı piyasalar, ihraççının
kamu olduğu piyasalar, ihraççının özel olduğu piyasalar, organize piyasalar, organize
olmamış piyasalar, spot piyasalar, vadeli işlem piyasaları, tezgahüstü piyasalar,
birincil piyasalar, ikincil piyasalar, üçüncül piyasalar, dördüncül piyasalar, doğrudan
finansal piyasalar, dolaylı finansal piyasalar gibi çeşitli sınıflandırmalar da32 söz
konusu olabilmektedir. Bu sınıflandırmalardan önem arz edebilecek olanlar aşağıda
irdelenmiştir.

1.3.1. Organize Piyasalar (Menkul Kıymet Borsaları)
Organize piyasalar; önceden belirlenmiş yazılı kurallar doğrultusunda, teknik bir alt
yapısı olan,33 işlemlerin belirli kurallara göre yapıldığı,34 fiziki ortamlarda alıcı ile
satıcıları karşılaştıran örgütlenmiş piyasalardır. Bu piyasalar kanunla kurulan ve
yönetimin resmi bir kuruma bırakıldığı devlet borsaları veya üyeler tarafından
anonim şirket olarak kurulan ve kâr amacı gütmeyen mesleki nitelikteki özel borsalar
şeklinde oluşabilmektedir.35
Organize piyasalar; resmi olarak kurulan “ticaret borsaları”, “Borsa İstanbul A.Ş.” ve
dünyadaki benzerleri, “Interbank Para Piyasası”, Merkez Bankası bünyesinde para
işlemleri yapmak üzere kurulan “açık piyasa” gibi piyasalardır. Organize piyasalar
29

Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Temel Konuları, Kastamonu: Ekin Kitabevi
Yayınları, 2017, s. 11-13.
30
Sancak, a.g.e., s. 102.
31
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Temel Konuları, Kastamonu: Ekin Kitabevi
Yayınları, 2017, s. 3.
32
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 33.
33
Sancak, a.g.e., s. 270.
34
Muharrem Karslı, Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler, 5. b., İstanbul: Alfa Yayınları,
2013, s.46.
35
Bayındır, a.g.e., s. 25.
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karşısında “tezgahüstü piyasalar” yer alır. Bunlar örgütlü olmayan yasal ve idari
yönden düzenlenmemiş, belirli bir yeri ve çalışma düzeni bulunmayan piyasalardır.
“Serbest Döviz Piyasası”, “Bankalararası TL Piyasası”, “Bankalararası Tahvil
Piyasası” gibi piyasalar bunlara örnektir.36

1.3.2. Organize Olmamış Piyasalar
Organize olmamış piyasaları, kredi arz ve talep edenlerin buluştuğu, her yerde
oluşabilen, aracıların genel itibari ile ticari bankaların yerine tefecilerin ve
bankerlerin olduğu, fon talep edenlerini organize para piyasalarından fon elde
edemeyen küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kişilerin oluşturduğu, fon arz
edenlerinin ise belirli kişi veya kurumlardan meydana geldiği, belirlenmiş kuralları
olmayan, sağlanan fonların maliyetinin organize piyasalara göre daha pahalı olduğu
bir piyasa türüdür.37
Genellikle menkul değer ve döviz piyasalarında ilgili kişi veya kurumların alış ve
satış fiyatı belirlemelerine, bu fiyatları yazılı biçimde veya görsel iletişim araçlarıyla
duyurmalarına, fiyatların kote edilmesi veya kotasyonu adı verilir. Fiyatları kote
etmekle ilgili kişi, banka veya kurum bu fiyattan alış veya satış işlemi yapmaya hazır
olduğunu belirtmiş olur. Ancak kote edilen bu fiyatlardan gerçek bir işlem yapılacağı
kesin değildir. Çünkü alıcı ve satıcılar bu fiyatları uygun bulmamışsa, işlem
yapmazlar. Bu durumda ilgili aracı, piyasasının durumuna göre yeni fiyatlar kote
etmek yoluna gidebilir.38 Organize olmuş piyasalarda sadece kote edilmiş olan
menkul kıymetler işlem görmekteyken, organize olmamış piyasalarda ise bütün
yatırım araçları kote edilmeksizin alınıp satılabilmektedir.39

36

Seyidoğlu, a.g.e., s. 465-466.
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Temel Konuları, Kastamonu: Ekin Kitabevi
Yayınları, 2017, s. 47.
38
Seyidoğlu, a.g.e., s. 369.
39
Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları Ve Analizi, Ankara:
Detay Yayıncılık, 4. b., 2013, s. 59.
37

10

1.3.3. Doğrudan Finansal Piyasalar (Doğrudan Finansman)
Aktarımdaki sorumluluk bağlamında piyasalar doğrudan ve dolaylı finansal piyasalar
şeklinde kategorize edilebilmektedir.40
Fon arz ve talep eden taraflar, aracı kurumlar vasıtası ile karşılaştırılmış olsalar
bile,41 tarafların birbirlerini tanıyıp bilerek, yine birbirlerine finansman sağladığı
piyasalar, doğrudan finansal piyasalardır. Bir şirketin pay ihraç etmesi doğrudan
finansmana örnek teşkil eder. İlgili şirketten pay alan yatırımcı, hangi şirketten pay
aldığını ve üstlendiği riski de bilmektedir. Bununla birlikte yine tahvil de doğrudan
finansman için bir örnek teşkil etmektedir. Burada da tahvil alan, ihraççıyı bilmekte
ve doğrudan riski kendisi üstlenmektedir.42

1.3.4. Dolaylı Finansal Piyasalar (Dolaylı Finansman)
Bankalar; mevduat kabulü yapan, özel cari ve katılım hesapları ile fon toplayan ya da
kabul eden, topladıkları fonları kredi şeklinde kullandıran, bunlarla birlikte ayrıca
özel yasaları gereğince belirlenen görevleri ifa eden ekonomik kuruluşlardır.43
SPK tarafından belirlenen bankalar, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet
esaslarına dayalı olarak; sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer
kıymetli madenler portföyü işletmek maksadıyla yatırım fonu (adı verilen bir çeşit
malvarlığı) kurabilirler.44
Dolaylı finansal piyasalar da; fon arz edenler ile fon talep edenler arasına aracı olarak
bankaların girdiği piyasalardır. Bu piyasalarda banka, fon arz edenlerden aldığı
fonları, fon talep edenlere kredi yahut iştirak ederek aktarır. Burada alacaklılık ve
borçluluk ilişkisi banka ile tasarruf sahibi arasındadır. Bankanın sorumluluğu

40

Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 33.
41
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 33.
42
Sancak, a.g.e., s. 76.
43
Süheyl Donay, Bankacılık Ceza Hukuku, İstanbul: Beta Basım, 2007, s. 11.
44
Erol Ulusoy, Notlu-İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu Ve Seçilmiş Mevzuat-1.Cilt, Ankara:
Girişim Matbaacılık, 2010, s. 68-71.
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mevduatı zamanında geri ödeme ile sınırlı olup, tasarruf sahibinin bankanın yapacağı
yatırım üzerinde herhangi bir iradesi söz konusu olamaz.45
Fon arz eden tasarruf sahibi ile fon talep eden arasında herhangi bir doğrudan ilişki
söz konusu değildir. Burada banka, bu süreçte tasarruf sahibi ile fon talep eden
arasındaki riski üstlenmekte ve bundan kazanç sağlamaktadır.46
Sermaye piyasalarında doğrudan finansman, para piyasalarında ise dolaylı finansman
daha yaygındır.47

1.4. Sermaye Piyasaları
Sermaye piyasaları uzun vadeli fon arz ve taleplerinin karşılaştığı yerlerdir.48
Yatırımcılar ile birikimlerini ticari olarak değerlendirecek olan girişim sahiplerinin
buluşma noktası olan sermaye piyasalarının49 en önemli ve yaygın araçları paylar
(yani hisse senetleri) ve tahvillerdir. Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapanlar,
tasarrufları

kullananları

bilirler

ve

yatırım

kararları

hususunda

devamlı

değerlendirme yaparlar. Dolayısıyla yatırımcıların vaktinde, aynı anda ve gerektiği
ölçüde bilgilendirilmesi ve korunması gerekmektedir.50
Birincil (birinci el), ikincil (ikinci el) piyasalarda yapılacak işlemler, uzmanlaşmış
aracı kuruluşlar eliyle yapıldığından dolayı sermaye piyasaları bir çeşit aracılar
sistemi görevi üstlenmektedir.51
Sermaye piyasaları, halka sermaye piyasası araçlarını alabilmesi ve satabilmesi için
güvenilir ve ekonomik bir alan temin etmeye çalışmaktadır. Böylece bireysel
tasarruflar için düzenli gelir sağlanması, bu amaçla bireysel tasarrufların ilgili

45

Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 33-34.
46
Sancak, a.g.e., s. 78-79.
47
Sancak, a.g.e., s. 76.
48
Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları Ve Analizi, Ankara:
Detay Yayıncılık, 4. b., 2013, s. 56.
49
Mete Tevetoğlu, Sermaye Piyasasında Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümünde
Tahkim, Ankara: Adalet Yayınevi, 2010, s. 19.
50
Kayar, a.g.e., s. 2-3.
51
Tolga Ayoğlu, Sermaye Piyasası Hukukunda Halka Arz Kavramı ve Halka Arza Aracılık
Sözleşmeleri, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008, s. 7.
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kuruluşlarda birikerek mal ve hizmet üretici, istihdam oluşturan yatırımlara
aktarılması ve böylece ülke ekonomisinin gelişmesi amaçlanmaktadır.52

2. Sermaye Kavramı ve Sermaye Piyasası
Sermaye kavramı salt nakit olarak değil, örneğin makina veya bir teçhizat gibi farklı
anlamlar da taşıyabilir, ama finansal anlamda sermayenin karşılığı kullanılabilir
kaynaktır.53 Finansal anlamda sermayeyi orta ve uzun vadeli (tahviller) ve sonsuz
vadeli paylar (hisse senetleri) şeklinde fon olarak tanımlamak gerekir.54
Tüccar ve sanayicilerin mesleki faaliyetleri için ortaya koydukları para veya mal 55
olarak da tanımlanabilen sermaye; ekonomi biliminde para ya da parasal değeri olan
senetlerden (menkul kıymetlerden) oluşan finansal sermaye olarak anlaşılır.56
Emek ve doğal kaynaklarla birlikte üretimde kullanılan üç temel üretim faktöründen
biri olan sermaye, işletmecilikte yalnız işletmenin toplam mal varlığını, yani sermaye
malları toplamını değil; marka, patent gibi gayri maddi haklarını da kapsar.
Ekonomik açıdan genellikle sabit sermaye ve döner sermaye arasında bir ayırım
yapılır. Birincisi bina, makine ve donatım gibi uzun süre dayanan üretim araçlarını;
diğeri ise hafif maddeler ve yarı işlenmiş maddeler gibi kısa zamanda kullanılıp
tükenen malları kapsar.57
Sermaye piyasası kavramı ise fon arz edenler ile fon talep edenler arasında fon
akışını gerçekleştiren kurumlar (ve bankalar), yatırım ortaklıkları (ve yatırım fonları)
şeklindeki aracı ve yardımcı kuruluşların oluşturduğu modern finans sistemini ifade
etmektedir.58

52

Oğuz Kürşat Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2005, s.
4-5.
53
Sancak, a.g.e., s. 335.
54
Karslı, a.g.e., s. 23-24.
55
D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, 12. b., İstanbul: Bahar Yayınları, 2000.
56
Selman Dursun, Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar, İstanbul: On İki
Yayıncılık, 2010, s. 7.
57
Seyidoğlu, a.g.e., s. 552-553.
58
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Temel Konuları, Kastamonu: Ekin Kitabevi
Yayınları, 2017, s. 47.
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Sermaye piyasalarının en önemli fonksiyonu, ülkedeki ufak veya büyük tasarrufları
yatırıma yöneltmesidir. Sermaye piyasaları; tahvil, pay, gelir ortaklığı senedi ve
benzeri orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yerler olup; döviz
piyasası ve altın piyasası ile birlikte ülke mali piyasasının bir bölümünü teşkil
etmektedir. Genellikle ülkelerin başkentlerinde veya belli başlı büyük kentlerde
kuruludur. Örneğin New York şehrinde Wall Street’te, Londra’da Throgmorton
Street’te, Türkiye’de ise (BİST) İstanbul’da kuruludur.59
Paylar (yani hisse senetleri), mevduat veya kredi gibi bütün unsurlar sermaye
piyasasını oluşturur. Menkul kıymetler piyasasının anlamı ise, sermaye piyasasının
ifade ettiği anlama göre daha dardır. Burada paylar ile borçlanma senetlerinden
oluşan piyasaya işaret edilir. Nitekim menkul kıymetler piyasası, para piyasası gibi
sermaye piyasasının içinde yer alır.60
İşletmeler çıkarttıkları tahvil ve hisse senetlerini bu piyasalarda satışa sunarak
ihtiyaçları olan yatırım sermayesini elde ederler. Bunları satın alan tasarruf sahipleri
ise adı geçen işletmelere ortak olmakla veya kredi vermekle onlara fon sağlamış
olurlar. Bunun karşılığında bir faiz veya temettü geliri elde eder ve ayrıca satın aldığı
menkulün değerindeki artış dolayısıyla sermaye kazançlarından yararlanırlar.61

2.1. Tarihsel Süreç
Sermaye piyasaları, fon ihtiyacı olanların fon arz edenlere başvurmaları neticesinde
ortaya çıkmıştır. Bu piyasaların oluşumuna bakıldığında kapitalizmin gelişmesi ve
buna bağlı olarak şirketleşmeler görülmektedir.62
Sermaye piyasalarının çok eskilere dayanan bir geçmişi vardır. İlk borsa M.Ö. 180
tarihinde Roma’da açılmıştır. Ortaçağ Avrupası’na gelindiğinde ticari senetler veya
kredi mektupları kullanılmaya başlanmış, 13. YY’da poliçenin doğması, 14. YY’da

59

Seyidoğlu, a.g.e., s. 555.
İnam, a.g.e., s. 46.
61
Seyidoğlu, a.g.e., s. 556.
62
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 88.
60
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Paris’te ilk özel borsanın faaliyete geçmesi ve yaşanan coğrafi keşifler ile Avrupa’da
sermaye birikimi artmıştır.63
Birbirlerini tanımayan yatırımcılara ait payların alım veya satımlarının yapıldığı
anonim piyasalar 1. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu piyasaların
meydana gelmesinden önce dar bir yatırımcı yapısı olan, mülkiyetin devri esas
alınmıştır.64
Sermaye piyasasının ülkemizdeki tarihsel süreci incelendiğinde bunun Osmanlı
Devleti’ne kadar uzanmakta olduğu anlaşılabilmektedir. Menkul kıymet niteliği
taşıyan ilk işlemler Tanzimat’tan sonra ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde ise
1960 yılına kadar durgunluk, sonrasında planlı kalkınmanın başladığı dönem ve 2499
Sayılı (eski) Sermaye Piyasası Kanunu’nun kabul edildiği 1982’den sonraki
dönemler söz konusudur.65
Osmanlı Devleti’nde son dönemlere kadar bugünkü manada sermaye piyasası
meydana gelmemiş, ama bu tür faaliyetleri yürüten bazı kurumlar olmuştur.66
Avrupa’da yaşanan sanayi devrimi, büyük anonim şirketlerini ortaya çıkarmış,
Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar ile yabancı tacirler bu anonim şirketlerin hisse
senetleri ve tahvilleri ile ilgilenmişlerdir. Tanzimat sonrasında yerli unsurların da bu
konu ile ilgilenmeye başlaması hızlı bir şekilde piyasa oluşturmuş67 ve Galata
Bankerleri aracılığı ile 1866 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası ilk piyasa
organizasyonu olarak kurulmuştur. Bu borsa, 1906 yılında Esham ve Tahvilat
Borsası olarak, 1927 yılında Kambiyo ve Nukud Borsası olarak ve 1929 yılında ise
çıkarılan Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası olarak düzenlenmiştir. 1938 tarihinde İstanbul Esham ve Tahvilat
Borsası olarak isim değişikliğine gidilmiş ve kurumun Ankara’ya taşınması ile
sermaye piyasası olumsuz etkilenmiştir. Borsa 1941 yılında tekrar İstanbul’a
taşınmıştır. 1960’lı yıllarda devletin bazı ödemeleri hürriyet tahvilleri ve tasarruf

63

Melikşah Yasin, Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2002, s. 4546’dan Azmi Fertekligil, “Türkiye’de Borsanın Tarihçesi”, İMKB Yay., (2000), s. 1-7.
64
Çağlar Manavgat, Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara:
Sözkesen Matbaacılık, 2006, s. 5.
65
Bayındır, a.g.e., s. 33-34.
66
Yasin, a.g.e., s. 47.
67
Karslı, a.g.e., s. 36.
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bonoları ile yapması ve halkın elinde biriken bonoların satılmasından başkaca
faaliyetler olmamıştır. Bu sınırlı faaliyetlere rağmen ikincil piyasaların ve ilk aracı
kuruluşların oluşması sağlanmıştır. 1981’de yaşanan bankerlik krizi ve 1982’deki
Kastelli olayları halkın güvenini iyice sarsmış, 30.07.1981’de 2499 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu düzenlenmiş, 06.10.1983 tarih ve 91 Sayılı Menkul Kıymetler
Borsaları Kanun Hükmünde Kararnamesi ve 06.10.1984 Tarihli Menkul Kıymet
Borsalarının Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ile sermaye piyasasının
gelişimi hızlanmıştır. 26.12.1985 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
açılmış ve ilk seansını 03.01.1986’da yapmıştır. 1989 yılında çıkarılan Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar yabancıların kazançlarının
transferini serbest bırakmış ve sermaye piyasalarında önemli gelişmeler sağlanmıştır.
2001 yılında futures işlemler (döviz), İzmir’de (pamuk) vadeli işlemleri, 2002 yılında
Bankalararası Referans Faiz Oranı (TRLİBOR-Türk Lirası Bankalararası Satış
Oranı) uygulaması başlamış, 07.02.2005’te İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
açılmış (ancak İzmir Ticaret Borsası 2013 tarihinde paylarını BİST’e devretmiş 68),
21.12.2012 tarihinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası faaliyete başlamış,
04.04.2013 tarihinde ise İMKB, Borsa İstanbul A.Ş. şeklinde yeniden yapılanmış69
ve gelişen sermaye piyasası şartlarına uyum sağlanması amacıyla 30/12/2012
tarihinde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çıkarılmıştır.70

2.2. Sermaye Piyasasının Özellikleri ve Ekonomideki Yeri
Fon arz edenlerden fon talep edenlere yapılan aktarımlar bu piyasalarda doğrudan
gerçekleşir. Bu piyasada araçlar, daha az maliyetli olmaları nedeni ile daha cazip
olmaktadırlar. Fon ihtiyacı olanlar, öz kaynak ya da borçlanma yolu ile finansman
sağlayan araçları ihraç edebilme imkânına sahiptirler. Dolayısıyla sermaye
piyasaları, dinamik piyasalardır.71

68

Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 471.
69
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 73-74.
70
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6362&MevzuatIliski=0&sourceXmlSear
ch=&Tur=1&Tertip=5&No=6362/ [15.05.2017]
71
Tekin Memiş ve Gökçen Turan, Sermaye Piyasası Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3. b.,
2017. s. 29-30.
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Bu dinamik yapıyı başkaca piyasalardan ayıran diğer özellikler ise vadenin sermaye
piyasasında bir yıl veya daha da uzun süreli olarak kabul edilmesi ve kamuyu
aydınlatma ilkesinin bu piyasalarda daha çok önem arz etmesidir.72
Sermaye piyasaları açısından kamuyu aydınlatma ilkesi temel bir ilke olarak kabul
edilmektedir. Sermaye piyasasının oluşmasıyla beraber hileli davranışlar görülmeye
başlanmış, bu hileli davranışlar neticesinde yatırımcılar zarara uğramıştır. Sonrasında
bu piyasada güvenin oluşması ve yatırımcının korunması gerektiği anlaşılmıştır.73
Kamuyu aydınlatma ilkesi, günümüz sermaye piyasaları açısından temel bir ilke
niteliği taşımaktadır. Ancak ilkenin bu konuma ulaşması uzun bir zaman sürecini
kapsayan tarihi tecrübeler sonucunda olmuştur. Zira sermaye piyasasının ortaya
çıkması ile beraber piyasada hileli ve aldatıcı işlemler de görülmeye başlanmıştır. Bu
durum karşısında, tasarruflarını sermaye piyasasında değerlendirmek isteyen
yatırımcıların korunması gerektiği fikri oluşmuştur.74
SP.Kanunu’nda finansal raporlamalar ile bağımsız denetimlere ilişkin temel
düzenleme noktasında kamuyu aydınlatma ilkesi baz alınmaktadır. İlgili kanunda bu
ilke uyarınca bağımsız denetim kuruluşları hakkında düzenlemelere de yer
verilmiştir.75 Buna göre bağımsız denetim faaliyetlerini sürdürecek olan kuruluşlar,
SPK tarafından öngörülen koşullara göre hareket edebilecektir.76
Sermaye piyasası özellikle bireylerin elinde bulunan küçük tasarrufların enflasyon
karşısında eriyip bitmesini engeller. Bunun için kendi bünyesinde bu tasarrufların
değerlendirilmesini sağlar.77

72

Sancak, a.g.e., s. 338-339.
İbrahim Onur BAYSAL, “Sermaye Piyasasında Manipülasyon Suçu”, (AÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Usul Hukuku) Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara, 2011, s. 36.
74
Mustafa İhtiyar, Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul: Beta
Basım Yayım Dağıtım, 2006, s. 5.
75
Korkut Özkorkut (ed.), 6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Işığında Sermaye Piyasası
Hukuku Sempozyumu, Ankara: Sözkesen Matbaacılık. 2007. s. 159.
76
Mustafa Yavaşoğlu, Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2001, s. 28.
77
Yasin, a.g.e., s. 38.
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Böylece birikimcilerin tasarruflarıyla oluşturulan ve değerlendirilen gerçek (reel)
ekonomik değerlerin en demokratik ve adil yöntemlerle topluma geri dönüşü
sağlanmış olur.78

2.3. Menkul Değerlerin İşlem Görme Şekillerine Göre Piyasalar
Piyasalar hakkında, gerçekleşen işlemlere göre birincil (birinci el) ve ikincil (ikinci
el)

piyasalar

(ile

üçüncül

ve

dördüncül

piyasalar)

şeklinde

bir

ayrım

yapılabilmektedir.79

2.3.1. Birincil Piyasalar (Birinci El Piyasalar)
Birincil (birinci el) piyasalar, özel şirketlerin ve kamunun fon sağlaması
maksadıyla80 menkul kıymetlerin ilk kez ihraç edildiği,81 yeni ihraç edilen bu
sermaye piyasası araçlarının alım veya satımı ya da dağıtımı şeklindeki işlemlerin
meydana getirildiği82 ilk ihraç piyasalarıdır.83
İhraç; sermaye piyasası araçlarının ihraççılar (ortaklıklar vs) tarafından çıkarılarak
halka arz edilmesi suretiyle veya halka arz edilmeden satılma işlemidir.84
İhtiyaç duyulan fonlar, birincil piyasa vasıtasıyla elde edilmeye çalışılırken,
doğrudan ya da dolaylı çıkarım yollarından biri seçilebilir. Birincil piyasaya ihraç
edilen sermaye piyasası araçları bu şekilde -ya çok sayıda, ya da sınırlı sayıdaki
yatırımcıya- arz edilirler. Birincil piyasada aracı kurumların hizmetlerinden
faydalanılarak işlem yapılıyor ise o zaman dolaylı çıkarım söz konusu olabilir.85

78

Reha Tanör, Türk Sermaye Piyasası-Taraflar, 2. b., İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 1999,
s. 3.
79
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 32.
80
Yasin, a.g.e., s. 35.
81
Kayar, a.g.e., s. 4.
82
Ünal, a.g.e., s. 5.
83
Şengül, a.g.e., s. 9.
84
Dursun, a.g.e., s. 24-25.
85
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Temel Konuları, Kastamonu: Ekin Kitabevi
Yayınları, 1. b., 2017, s. 56.
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Sermaye piyasası araçlarının halka arzında aracılık faaliyeti, -SPK tarafından kayda
alınacak olan- sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışıdır.86
İhraççılar bu araçları ihraç ederken, yatırımcılar da alım veya satım işlemlerini
yaparken aracı vasıtasıyla işlemlerini yapabilirler.87
İhraç edilen piyasa araçlarının doğrudan fon talep edenlere satıldığı, ihraççı ve
alıcıların doğrudan bir araya geldiği88 veya bunlara aracılık eden kurumlardan
alabildikleri,89 ilk kez dolaşıma çıkarılan pay ve tahviller el değiştirmekte,90 bu
piyasa araçlarının yatırımcılar tarafından kolay bir şekilde alımı sağlanmakta ve
sermaye ihtiyaçları karşılanmakta91 olup tasarruflar yatırıma dönüştürülmektedir.92
Birincil piyasalarda sermaye piyasası araçları alınırken arada herhangi bir aracı
kurum olması, bunun birincil piyasada meydana gelmesine engel teşkil etmez.
Burada önemli olan husus, sermaye piyasası araçlarının ihraç yolu ile alınmasıdır.93
Ülkemizde birincil piyasa işlemleri; yeni ihraç edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.’de
satış işlemlerini ifade eder. Satışa yeni çıkartılan payların satış işlemleri, mevcut
payların alım satımını ifade eden ikinci piyasa işlemlerinden farklılık arz eder. Borsa
İstanbul A.Ş.’de kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı olan payların ilgili şirketler
tarafından satışı buna örnektir. Bu gibi paylar borsada oluşturulan özel bir pazarda
satışa sunulur.94
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Ünal, a.g.e., s. 5.
Şengül, a.g.e., s. 9.
88
Sancak, a.g.e., s. 40.
89
Karslı, a.g.e., s. 31.
90
Turhan Korkmaz ve Ali Ceylan, Sermaye Piyasası Temel Konuları, Kastamonu: Ekin Kitabevi
Yayınları, 2017, s. 56.
91
Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz, Sermaye Piyasası ve Borsa, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2. b.,
2016, s. 36-37.
92
Kayar, a.g.e., s. 4.
93
Karslı, a.g.e., s. 31.
94
Seyidoğlu, a.g.e., s. 63.
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2.3.2. İkincil (Tali) Piyasalar (İkinci El Piyasalar)
İkincil (tali/ikinci el) piyasalar; birincil piyasalarda daha önceden ihraç edilmiş ve
satılmış olan sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü95 ve diğer sermaye piyasası
araçlarının alım veya satımlarının yapıldığı96 piyasalar olarak tanımlanabilir.
İkincil piyasaları somutlaştırarak açıklamak gerekirse; örneğin Borsa İstanbul A.Ş.
pay piyasasında ilk defa ihraç veya halka arz edilmeyen tüm menkul kıymet işlemleri
ikincil piyasa işlemlerine konu olur. Bu piyasalarda belirleyici olan, piyasa
araçlarının ilk defa işlem görüp görmediğidir. Dolayısıyla işlem gören araçların
niteliklerinde menkul kıymet veya menkul kıymet benzeri bir takım özelliklerin
bulunur. Örneğin, pay, tahvil gibi araçların birincil piyasası söz konusu olduğu gibi,
ikincil piyasaları da söz konusudur. Ancak vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon
sözleşmeleri gibi türev finansal araçların birincil piyasası olmadığı için ikincil
piyasaları da söz konusu olamaz. Dolayısıyla pay ve tahvil gibi menkul kıymetler
ikincil piyasa için daha uygundur.97
Birincil piyasalarda satın alınan sermaye piyasası araçları, ihtiyaç halinde yatırımcı
tarafından kolayca nakde çevrilemeyecek ise ihraç edilen piyasa araçlarının satılması
zorlaşır. Bu durumda ikincil piyasaların kendi bünyelerinde meydana gelen işlemler
ile işletmelere herhangi bir taze kaynak girişi oluşturulamaz.98
İkincil

piyasalar,

genel

olarak

sermaye

piyasası

araçlarının

fiyatlarının

belirlenebilmesinde -gösterge olması açısından- ayrıca bir öneme sahiptir.99
İkincil piyasalar, menkul kıymetlerin likiditesini yükselterek birincil piyasalara olan
talebi artırır ve onun gelişmesini sağlar. Birincil piyasaların yanında ikincil
piyasaların varlıkları oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü sadece birincil
piyasalar olsaydı, fon arz edenler, ihraç durumunda piyasada hangi pay veya tahvil
var ise sadece onları satın almak zorunda kalırlardı. Dolayısıyla ikincil piyasaların
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Sancak, a.g.e., s. 152-153.
Ünal, a.g.e., s. 5-6.
97
Sancak, a.g.e., s. 152-153.
98
Şengül, a.g.e., s. 9.
99
Kayar, a.g.e., s. 4.
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varlığı, hemen hemen ihraç edilmiş olan bütün menkul kıymetlerin satışına imkân
tanır.100
Bununla birlikte, birincil piyasası olmayan ya da birincil piyasada yeterince satışa
sunulmamış olan menkul kıymetlerin ikincil piyasaları da beklenilen düzeyde likit
olarak kalmamakta, fiyat belirlemeleri zorlaşmakta ve manipülatif işlemler daha
kolay gerçekleşmektedir.101
İkincil piyasalarda organize olmuş (teşkilatlanmış) piyasalar (menkul kıymet
borsaları)

ve

organize

olmamış

(teşkilatlanmamış)

piyasalar

(tezgahüstü

piyasalar/paralel veya alternatif piyasalar) olarak bir ayrım söz konusudur.102
Organize olmuş piyasalar; belirli bir teknolojik altyapıya, fiziki bir mekâna ve işlem
kurallarına sahip olan ve genelde borsaların bünyesinde bulunan piyasalardır.103
Ancak organize olmamış piyasalar; herhangi bir fiziki mekânı bulunmayan, hukuki
alt yapısı olmayan, herhangi bir operasyonel düzenleme imkânı ve zorunlu üyelik
hususları bulunmayan, piyasa fiyatlarının bağımsız bir şekilde kararlaştırılabildiği,
işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı aracılar arası piyasalardır.104
Organize olmuş (borsalar) ile organize olmamış (tezgahüstü) piyasalar arasında bir
de yeni bir tür olarak “teşkilatlanmış diğer piyasalar” şeklinde ifade edilen ve
SP.Kanunu tarafından da tanımlanmış bulunan borsa dışı organize piyasalar vardır.
“Alternatif işlem sistemleri” veya “çok taraflı işlem platformları” gibi oluşturulan bu
piyasalar, borsaların dışında kalan piyasa araçlarının taraflarının bir araya
getirilmesine aracılık eder, bu hususta sistemler ve platformlar oluşturup yine bunları
işletirler.105
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2.3.3. Üçüncül (Üçüncü) Piyasalar
Üçüncül (üçüncü) piyasalar; borsaya kayıtlı olan sermaye piyasası araçlarının, borsa
dışında işlem görmesi ile oluşan piyasa türüdür. Dolayısıyla bu piyasaların yapıları
organize olmamış piyasalara benzemektedir. Bu piyasalardaki aracılar, herhangi bir
sınırlama olmaksızın her yerde pazar oluşturabilirler.106

2.3.4. Dördüncül (Dördüncü) Piyasalar
Yeni bir piyasa türü olan dördüncül (dördüncü) piyasalarda daha çok zengin kişi ve
kurumlar işlem yapmaktadırlar. Bu piyasalarda en belirgin olan husus; işlem
yapanların aracılara komisyon gibi herhangi bir ödeme yapmadan sermaye piyasası
araçlarının alım veya satımını gerçekleştirebilmeleridir.107

2.4. Kurumsal Piyasa Yerinin Olup Olmamasına Göre Piyasalar
Kurumsal piyasa yerinin olup olmamasına göre yapılan ayrımda ortaya çıkan piyasa
türlerinden biri; “organize olmuş (örgütlenmiş) olan sermaye piyasaları”, yani
“menkul kıymet borsaları” olmaktadır. Her ne kadar Türkiye’de sadece İstanbul’da
menkul kıymet borsası olsa da gelişmiş ekonomilerde bu piyasalar birden fazla
şekilde yer alabilmektedirler.108
Menkul kıymet borsalarından başka bir diğer sermaye piyasası türü de “organize
olmamış (örgütlenmemiş/tezgahüstü) sermaye piyasalarıdır. Borsaya kayıtlı olmayan
paylar ve tahviller borsada işlem göremezler. Menkul kıymetlerinin kayıtlarını
borsaya yaptırmamış işletmelere ait bu çeşit menkul kıymetlerin işlem gördüğü
yerler, organize olmamış sermaye piyasaları olarak tanımlanmaktadır. Bazen küçük
veya yeni kurulmuş işletmelerin menkul kıymetleri kayıtlı olsa bile müşteri
bulamayabilir. Dolayısıyla bunlar için bu tip piyasalar oldukça cazip olmaktadır.109
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2.5. Coğrafi Genişlik ve Gelişmişlik Düzeyine Göre Piyasalar
Piyasanın coğrafi genişliği bakımdan piyasaların; -bir şehir veya bir bölge gibi- belli
bir yörede faaliyet gösteren “yöresel (bölgesel) piyasalar”, 110 bir ülkenin sınırları
içinde ve o ülke işlemleri ile ilgili olmasından bahisle “milli piyasalar” ve
uluslararası fon arz ve talebini karşı karşıya getiren “uluslararası piyasalar”111 olarak
ayrımları söz konusudur.
Gelişmişlik

düzeyine

göre

piyasaların;

ekonominin

gelişmediği,

aracılık

faaliyetlerinin yeni yeni doğduğu şeklinde tanımlanabilecek olan “kuruluş
aşamasındaki piyasalar”, ekonominin büyümekte olduğu şeklinde tanımlanabilecek
olan “gelişmekte olan piyasalar”, ekonominin geniş ve karmaşık bir yapıya sahip
olduğu, çok sayıda işletmelerin bulunduğu piyasalar şeklinde tanımlanabilecek olan
“olgunlaşmış piyasalar” 112 olarak ayrımları söz konusudur.

3. Sermaye Piyasasının Unsurları
Sermaye piyasasının unsurları; fon arz edenler, fon talep edenler, aracı kuruluşlar,
sermaye piyasası araçları, fon arz ve talebinin karşılaştığı yerlerdir.

3.1. Piyasaya (Orta ve Uzun Vadeli) Fon Arz Edenler (Tasarruf Sahipleri)
Piyasa arzı, piyasadaki tüm satıcıların belirli fiyatlardan satışa sundukları toplam mal
ve hizmetlerdir. Bireysel arz miktarlarının toplamından elde edilir. Piyasa fiyatları ile
piyasa arzı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Fiyatlar arttıkça veya düştükçe
piyasa arzı da artar veya azalır. Piyasa arzı ile piyasa talebini eşitleyen fiyat, piyasa
dengesini sağlar. Piyasa talebi ise bir mal veya hizmetin, çeşitli fiyatlardan, kişi ve
kuruluşlar tarafından talep edilecek miktarlarının toplamını ifade eder. Normal
olarak, çeşitli fiyatlardan bireysel taleplerin toplanmasıyla elde edilir.113
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Piyasaya fon arz edenler fon ihtiyacı olan kurum veya şirketler tarafından sunulan
piyasa araçlarına daha fazla gelir elde etmek maksadıyla (orta, uzun veya sonsuz
vadeli olarak114) fon arz edebilirler.115
Fon arz edenler; bireysel yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar, şirketler, devlet veya
yabancılar olabilir.116 Devlet veya kamu tüzel kişilerinin sermaye piyasalarında işlem
yapması genel olarak beklenmez. Ancak ülkemizde olduğu gibi, karma ekonomik bir
düzen benimsemiş ülkelerde devletin kendisi sermaye piyasalarında fon arzında
bulunabilmektedir.117

3.2. Piyasadan Fon Talep Edenler (Yatırımcılar)
Piyasadan fon talep edenler özel hukuk tüzel kişileri olabileceği gibi, kamu tüzel
kişileri ile istisnai olarak bazen bankalar118 dahi olabilmektedirler.119
Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ve ihraççı olarak tanımlanan kişilere 120 bu
piyasa araçlarının çıkarılması ve halka arz edilerek veya edilmeyerek satılması ihraç
olarak ifade edilmektedir.121 Burada piyasa araçlarının malikleri ve ihraççıları yine
satıcılardır.122
Halka arz ise, piyasa araçlarının satın alınması için yapılan genel bir çağrı ve bunun
sonucunda oluşan satıştır.123
Bu araçların satılması için yapılan her türlü çağrı, halkın bir anonim ortaklığa
katılmasına veya kurucu olmasına ilişkin davettir. Payların borsalarda veya diğer
teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi yine halka arz kapsamındadır.124
114
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Fon talebi için menkul kıymet arz veya ihraç eden ve özel veya kamu tüzel
kişilerinden meydana gelebilen ihraççılar, bu piyasaların önemli bir bölümünü
oluşturmaktadırlar.125

3.3. (Fon Arz ve Talebinin Karşılaşmasına Yardımcı Olan) Aracı Kuruluşlar
Aracı, genellikle üretici ve tüketici arasında faaliyet gösteren ve malın tüketiciye
ulaşmasını sağlayan kimseleri ifade eder.126
Aracı kuruluşlar; piyasaya fon arz edenler ile piyasadan fon talep edenlerin
karşılaşmasını sağlayan sermaye piyasası kurumlarıdır. Bunlar; yatırım ortaklıkları,
yatırım fonları ve bu piyasada faaliyet göstermelerine izin verilen diğer
kurumlardır.127
Yatırım ortaklıkları; menkul kıymet portföyü işletmek üzere kurulan anonim
ortaklıklarıdır. Kuruluşlarına SPK tarafından izin verilebilmesi için anonim ortaklık
biçiminde olmaları, kayıtlı sermayeli olarak kurulmaları, başlangıç sermayelerinin
Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen miktardan az olmaması, ticaret ünvanlarında
“menkul kıymetler yatırım ortaklığı” ifadesinin bulunması gibi koşullar aranır.
Yatırım fonları; halktan, katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla, belge
sahipleri hesabına, -riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göremenkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığına menkul
kıymetlerdir. Fonların tüzel kişiliği yoktur, ancak mal varlığı kurucunun mal
varlığından ayrıdır. Diğer bir deyişle, katılma belgesi alarak fona ortak olanlar,
kurucunun diğer nakit varlıkları üzerinde hiçbir hakka sahip değildir. Yatırım
fonlarını yatırım ortaklıklarından ayıran en önemli farklılık bu noktadadır.128
Aracı kurumlar; birincil piyasalarda piyasa araçlarının ihracına ve halka arzına;
ikincil piyasalarda da piyasa araçlarının alım veya satımına aracılık ederler. Bununla
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birlikte portföy yöneticiliği faaliyeti de yapan aracı kuruluşlar, repo ve ters repo
işlemleri yapar, türev araçların alım veya satımına da aracılık ederler.129
Bireysel portföy yönetimi de dâhil, her türlü sermaye piyasası faaliyetini yerine
getirebilecek nitelikte olan aracı kurumlar, sermaye piyasasında en geniş faaliyet
alanına sahiptirler.130
Aracı kurumların en önemli özelliği, sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri
göstermeleridir. Bunun yanında aracılık faaliyetleri dışında başkaca çalışmaları da
gerçekleştirebilirler. Ancak bir aracı kurumun salt aracılık dışında herhangi bir
faaliyet için kurulması söz konusu olamaz.131

3.4. Sermaye Piyasası Araçları
Geniş anlamda; dünyada genel kabul görmüş olup, bir yıldan uzun vadeli finansal
araçların oluşturduğu bir grup olarak değerlendirilebilen132 bu araçlar, piyasada
fonların elden ele intikalini sağlayan kıymetli evraklardır. Bunların bazı özellikler
taşıyanlarına menkul kıymetler denilmektedir.133
Sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan bu araçlar, sermaye piyasası
hukukunun konusu içinde yer alırlar.134
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda piyasa araçlarının kapsamı; menkul kıymetler ile
türev araçları, yatırım sözleşmeleri ve -SPK tarafından bu kapsamda belirlenen- diğer
sermaye piyasası araçlarıdır. Buna göre piyasada işlem görebilecek araçlar; paylar,
tahviller, yatırım fonları, türev araçlar, varantlar ve yatırım kuruluşu sertifikaları, kira
sertifikaları, bonolar ve kıymetli maden bonoları, kamu borçlanma araçları, paya
dönüştürülebilir ve pay ile değiştirilebilir tahviller, ipotek teminatlı ve varlık
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teminatlı menkul kıymetler, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
gayrimenkul sertifikaları, yabancı sermaye piyasası araçları, depo sertifikalarıdır.135
Menkul kıymetleştirme; ortaklıkların varlığa dayalı alacakları üzerinde meydana
getirebilecekleri, ipotek kredileri esası üzerine kurulmuş olan alacakları hakkında da
uygulanabilir. İpotek, borcun ifasını güvence altına alan bir teminattır. Dolayısıyla
ortaklıklar nakit ihtiyacından dolayı ipotek kredilerine dayalı alacaklarını menkul
kıymetleştirme yoluna gidebilirler. Böylece bu alacaklar likit hale getirilir.136

3.4.1. Sermaye Piyasası Araçlarının Takası ve Saklanması
Organize borsalarda takas kurumu çok önemli bir yere sahiptir. Takas kurumu, alıcı
için satıcı, satıcı için alıcı pozisyonundadır. Dolayısıyla taraflar kimden menkul
kıymet aldıklarını ya da kime menkul kıymet sattıklarını bilemezler. Takas kurumu,
gerekli değişimi gerçekleştirerek sisteme olan güveni sağlar. Pay işlemlerinde olduğu
gibi, türev sözleşmelerinin yerine getirilmesinde de takas kurumuna önemli işlevler
düşmektedir. Türkiye’de sermaye piyasası takas işlemleri Takasbank tarafından
yapılmaktadır. Takas kuruluşları, borsalar gibi muhatap olarak yatırımcıları değil,
üyeleri görürler. SP.Kanunu’na göre, Takasbank, Merkezi Takas Kuruluşu statüsünü
kazanmıştır.137

3.4.2. Sermaye Piyasası Araçlarının ve Bunlara İlişkin Hakların İzlenmesi
Halka açık anonim ortaklıklara ilişkin paylar, kağıt olarak yıpranabileceği veya
sahteciliğe yol açabileceğinden dolayı, fiziki olarak bir kağıda basılmasından ziyade,
artık Kanun gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bilgisayar ortamında
muhafaza edilmektedir.138
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Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu kuruluş, Kurul’un gözetim ve
denetimi altındadır. Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bilgisayar
ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulur. Kurul, kaydı
tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, türleri ve
ihraççıları itibariyle kendisi belirleyebilir. Merkezi Kayıt Kuruluşu, ihraççılar ve
aracı kuruluşlar, kendi tuttukları kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak
sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumlu tutulur.139

3.4.3. Sermaye Piyasası Araçlarının Derecelendirilmesi
Derecelendirme faaliyeti, piyasanın kendisinden kaynaklanan güçlü ve sağlıklı bir
ölçüm, denetim ve savunma mekanizmasıdır. Piyasanın taraflarını bu gibi
mekanizmalarla güçlendirmek hem verimlilik, hem de kaynakların kullanımının
doğruluğu açısından oldukça önem arz eder. Ayrıca herkesin anlayabileceği biçimde
notlandırmak, yatırımcıyı olduğu kadar piyasanın kendisini de risklerden korur ve
gelişimini sağlar.140
Sermaye piyasasında derecelendirme; kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Türkiye’de kurulan
derecelendirme kuruluşları, derecelendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK
tarafından yetkilendirilir.141

3.5. Fon Arz ve Talebinin Karşılaştığı Yerler (Borsalar)
Fon arz ve talebinin karşılaştığı yerler; organize veya organize olmayan, diğer bir
ifade ile borsalar veya tezgahüstü piyasalar olabilir.142
Bu yerler genellikle borsalar olup, buralardaki alım veya satım işlemleri sanal
ortamlarda gerçekleştirilir.143
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Borsalar; menkul kıymetlerin belli bir platformda ve belirlenmiş kurallara göre
intikallerini gerçekleştiren, ayrıca bunların fiyat göstergelerinin belirlenmesini
sağlayan,144 alım veya satımı yapılan menkul kıymetler ve bunların bedellerinin
intikalleri ve muhafaza edilmesinin güvence altına alındığı yerlerdir.145
Yatırımcılar borsalarda doğrudan kendi başlarına işlem yapamazlar. Bunun için
borsa üyesi olan belirli kurum veya kişiler eliyle işlem yapılması gerekir.146 Bu
noktada yatırımcılar verecekleri kararlar ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti de
alabilirler. Yatırım danışmanlığı yatırımcının belirlemiş olduğu risk getirebilecek
tercihleri ile ilgili kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyelerinin hazırlanması ile sunulması
hizmetidir. Yatırım kavramı, yalnızca sermaye piyasası ile kalmayabileceği gibi
danışmanlık kavramı da salt tavsiyede bulunma eylemi de değildir. Dolayısıyla
sermaye piyasası dışındaki yatırım alanlarına ilişkin danışmanlık hizmetinde
bulunanların yatırım danışmanlığı terimini kullanmamaları gerekmektedir. Yatırım
danışmanlığı sadece sermaye piyasasına özgü bir kavramdır.147
Borsalar, ülke ekonomisiyle yakından ilişkili olmakla birlikte genel ekonomik
durumun göstergesi durumunda olup, sermaye piyasasının en önemli alanını
oluştururlar. Dolayısıyla borsaların organizasyonları ayrı bir önem taşır.148
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 3. maddesinde borsalar; anonim şirket şeklinde
kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli
taşların ve Kurul tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve
kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp
satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya
piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım veya satım emirlerini
sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini
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kolaylaştıran, bu Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren
sistemleri ve pazar yerleri olarak tanımlanmıştır.149
Borsalar, bünyesindeki işlemlerin daha güvenli ve maliyeti daha az bir şekilde
yapılabilmesine olanak tanıyan bir tür pazar olarak tanımlandığından bahisle başkaca
pazarların da açılması söz konusu olabilir. Bütün borsalar şirket olarak kurulabilir.
Böylece şirket olarak kurulan borsalar arasında bir rekabet ortamı da oluşabilir.150
SPK tarafından verilecek uygun görüş neticesinde borsaların kuruluşu ile ilgili olarak
Bakanlar Kurulu tarafından izin verilir.151

3.5.1. Borsalar, Menkul Kıymet Borsaları
Borsalar menkul kıymet olarak nitelenen varlıkların belli bir mekânda ve belli
kurallara göre el değiştirmesi ve fiyatlarının belirlenmesini sağlayan kurumlardır.
Borsaların sahip olduğu ekonomik işlevler; kaynak oluşturmak ve bu kaynakların el
değiştirmesi için uygun ortamlar meydana getirmektir.152
Menkul kıymet borsaları, kamu ve özel sektöre ait paylar, tahvil, hazine bonosu gibi
menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yerlerdir.153 Borsa kavramına göre anlamı daha
dar olan ve sermaye piyasası araçlarının alım veya satımında fiziki platform sağlayan
menkul kıymet borsaları, sermaye piyasaları ile iç içedir. Bu piyasada sermaye
talebinde bulunan işletmeler halka menkul kıymet arz eder. Sermaye arz eden halk da
bunun karşılığında işletmelerden menkul kıymet talebinde bulunur. Buna mukabil
menkul kıymet satın alanlar bunları yine menkul kıymetler borsasında karşılıklı alıp
satarlar. Bu durumda artık ikincil piyasa sermaye piyasasından ayrılmış ve bir çeşit
menkul sermaye piyasası oluşturmuş olur. Dolayısıyla menkul kıymet borsalarının
gerçekte sermaye piyasasının değil, menkul kıymetler piyasasının kurumu olarak
işlevi söz konusudur.154
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Türkiye’nin ilk modern (menkul kıymetler) borsası İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası adıyla 26/12/1985 tarihinde kurulmuştur.155 Ancak bu borsa, 6362 Sayılı
(yeni) SP.Kanunu ile Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) adında bir anonim şirkete
dönüştürülmüş ve özelleştirilmiş, SPK tarafından hazırlanan esas sözleşmesinin ilgili
bakan onayı ile 03/04/2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyete
başlamıştır.156
BİST bünyesinde; pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, gelişen işletmeler
piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar
piyasaları mevcuttur.157

3.5.2. Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)
Ülkemizde yaşanan bankerlik krizleri ve sonrasında yapılan yasal düzenlemeler
akabinde 26.12.1985 Tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açılmış ve ilk
seansını 03.01.1986’da tek seans üzerinden 41 anonim ortaklığın hisse senedi ve 36
aracı kurum ile yapmıştır.158
30 Aralık 2012 tarihine gelindiğinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi gereğince Borsa
İstanbul A.Ş. borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte
kurulmuştur. Borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin
SPK tarafından hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde
doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır. Borsa İstanbul’un başlıca
amacı ve faaliyet konusu; kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sermaye
piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye
Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin
serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi,
dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak, bunlara ilişkin alım
satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir
155
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araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere
piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri
oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların
piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer
işlerdir. Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir.159

4. Sermaye Piyasasının Hukuksal Düzeni
Dünyada meydana gelen büyük savaşlar sonrasında ortaya çıkan sanayileşme,
iktisadi anlamda iş hacminin hızlı bir şekilde büyümesini ve ilerlemesini sağlamıştır.
Bu hızlı ilerlemeler, sermaye piyasası alanını ortaya çıkarmıştır. Ancak bu alanda
kısa yoldan zengin olma amacıyla banker skandalları veya bankaların içlerinin
boşaltılması gibi yapılan bir takım dengesiz veya kötü niyetli çalışmalar özellikle
küçük yatırımcılar bakımından bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.
Bu ve benzer olayların yaşanmasından ve oluşan mağduriyetlerden dolayı ilgili
ülkeler sermaye piyasaları alanında düzenlemeler yapmıştır.160
Sermaye piyasası temelde ticaret ve borçlar hukuku kurallarına göre işletilmektedir.
Ancak yatırım ile ilgili araçların hızlı bir şekilde çoğalması ve gelişmesi ile birlikte
sermaye piyasası sisteminin daha sağlıklı ve daha güvenilir bir şekilde işlerlik
kazanması gerektiğinden bahisle kendine özgü kuralların oluşturulması gerekmiş ve
sermaye piyasası hukuku ortaya çıkmıştır. Her ne kadar kendine özgü olarak ortaya
çıkmış olsa da doktrinde sermaye piyasası hukukunun ayrı bir hukuk dalı olup
olmadığı hususunda görüş birliği henüz söz konusu olmamıştır. Sermaye piyasası
hukuku; temelde sermaye piyasasında güven, şeffaflık ve istikrar içinde işlemlerin
yapılmasını temin eden, bunun için sermaye piyasası araçlarını kayıt altına alan, yine
sermaye piyasası faaliyetlerini düzenleyen ve bununla ilgili bir takım özel hükümler
oluşturan, denetim ve yükümlülükleri belirleyen kamu ya da özel hukuka ait
olmayıp, karma bir niteliği bulunan hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir.161
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4.1. Sermaye Piyasası Hukukunun Kapsamı ve Amaçları
Sermaye piyasası araçları ile diğer sermaye piyasası araçları, bunların alınıp satıldığı
piyasalar, yine bunların ihracı ve halka arzı ile bunları ihraç eden işletmeler, tüm bu
piyasa işlemlerine aracılık eden kuruluşlar ve piyasa işleyişini denetlemekle
görevlendirilmiş olanlar ve ilgili hukuksal düzenlemeler sermaye piyasası
hukukunun kapsamını oluşturmaktadır.162
Sermaye piyasası hukuku bir kısım finansal piyasaları düzenler. Her ne kadar farklı
finansal piyasalarda farklı bir takım alıcı veya satıcı unsurları hâkim konumda olsa
da bu farklılıkları aynı yoğunlukta düzenlemesi ise beklenemez. Ancak en azından
yatırımcıların beklentileri doğrultusunda yatırımlar ile ilgili denetim ve gözetim
hususunda sermaye piyasası hukuku etkin bir işlevsellik göstermeyi amaçlar.163

4.2. Sermaye Piyasası Hukuku Mevzuatı ve Kaynakları
Sermaye piyasası hukukuna ilişkin mevzuat, diğer mevzuat hükümlerinden birtakım
farklılıklara sahiptir. Sermaye piyasası, dinamik bir yapıda olduğu için klasik
mevzuat oluşturma yöntemleri, sermaye piyasası mevzuatı karşısında yetersiz
kalmaktadır. Dolayısıyla bu mevzuatta değişen şartlara ayak uydurabilmek için kural
koyma yöntemi uygulanmaktadır. Ancak bu husus ileriye dönük, örnek alınabilecek
bir metot olduğu savunması karşısında bir takım eleştirilere maruz kalmaktadır.164
Pek çok piyasa Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenmektedir. Ancak sermaye
piyasası ile ilgili olarak ayrıca ve özel bir mevzuat düzenlemesi söz konusu olmuştur.
Nitekim kamuyu aydınlatma ilkesi gereğince, özel mevzuat düzenlemeleri ile
sermaye piyasasına işlerlik kazandırılmıştır.165
Sermaye piyasasını düzenleyen hukuk kuralları sadece SP.Kanunu ile sınırlı olmayıp,
bunun yanında çeşitli kanun hükmünde kararnameler, tüzük ve yönetmelikler de söz
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konusu olmaktadır. Ancak, her ne kadar düzenlemeler bakımından SP.Kanunu ile
sınırlı kalınmamış olsa da, bunların başında yine SP.Kanunu yer almaktadır.166

4.2.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Anayasa, sermaye piyasası hukukunun kaynağı olarak ilk sırada ve en üst norm
olarak yer alır. Anayasa’nın 35., 48. ve 167. maddeleri sermaye piyasası hukukunun
kaynak hükümlerindendir.167

4.2.2. Sermaye Piyasası Kanunu
Anayasa’dan sonra sermaye piyasası hukukunun ikincil kaynağı olarak, içinde
sermaye piyasası hukuku ile en çok hükmü barındıran Sermaye Piyasası Kanunu
gelmektedir.168
Sermaye piyasasının 2499 Sayılı SP.Kanunu öncesine kadar mevcut bir düzenleme
altında bulunmayışı, piyasalarda olumsuz bir çok durumun yaşanmasına sebep
olmuştur.169
Piyasalarda güven arayışı, yine bu piyasalardaki araçlar ile tüm unsurların
düzenlenmesi

ve

canlandırılması

ihtiyacı,

tasarruf

sahiplerinin

korunma

gereksinimleri, o dönem Kara Avrupası kökenli Ticaret Kanunu’nun külfetli bir
prosedür benimsemiş olması ve bundan dolayı Anglo-Sakson Hukuku’na yönelimler
gibi nedenlerden170 dolayı 1981 yılında sermaye piyasası mevzuatına temel teşkil
etmek üzere 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe konmuştur. Daha sonra
bu kanun hakında;
3 Haziran 1986 tarihli 3291 Sayılı Kanun ile ilave,
14 Ocak 1988 tarihli 311 Sayılı KHK ile değişiklik ve ilave,
29 Nisan 1992 tarihli 3794 Sayılı Kanun ile (kapsamlı) ilave,
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24 Haziran 1995 tarih ve 558 Sayılı KHK ile ilave, (13.11.1995 tarihli Anayasa
Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir.)
15 Aralık 1999 tarih ve 4487 Sayılı Kanun ile (kapsamlı) ilave,
21 Şubat 2001 tarih ve 4629 Sayılı Kanun ile ilave,
30 Ocak 2002 tarih ve 4743 Sayılı Kanun ile ilave,
21 Şubat 2007 tarih ve 5582 Sayılı Kanun ile değişiklik ve ilave,
23 Ocak 2008 tarih ve 5728 Sayılı Kanun ile değişiklik,
13 Şubat 2011 tarih ve 6111 Sayılı Kanun ile değişiklik ve ilave,
11 Ekim 2011 tarih ve KHK/654 ile ilave,
2 Kasım 2011 ve KHK/660 ile değişiklik yapılmış olup; en son yine bu kanun
30/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu ile tamamı
değiştirilmiştir.171

4.2.2.1. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Amacı ve Kapsamı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun amacı, sermaye piyasasına dâhil olan tasarrufların
menkul kıymetlere belirli bir düzen ve güven içinde yatırılmasını temin etmektir.172
Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası içerisindeki amaçlanan düzeni
gerçekleştirirken sermaye piyasası dâhilindeki tüm unsurların etkin ama şeffaf,
rekabetçi ama adil, istikrarlı ve güvenilir bir ortamda işlem yapmalarını sağlamayı
amaçlar. Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamı, 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun
2. maddesinde belirtilmiştir.173
Bu maddeye göre kapsam şu şekilde teşekkül etmektedir:
“(1) Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler,
sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye
piyasası araçlarının işlem gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, piyasa işleticileri,
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, merkezî
takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları, Merkezî Kayıt Kuruluşu ve Sermaye
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Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir. Halka açık olmayan anonim
ortaklıkların halka arz edilmeyen pay ihraçları, bu Kanun kapsamı dışındadır.
(2) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta
hüküm bulunmayan ve diğer kanunlarda bu Kanunun uygulanmayacağının
belirtildiği hâllerde genel hükümler uygulanır.”174

4.2.2.2. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler
6362 Sayılı (yeni) Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası araçlarının tek bir
yerde işlem görmesi için hukuksal zemini oluşturmuş, merkezi saklama ve takas
uygulamalarına ilişkin düzenlemeler getirmiş, yatırım hizmet ve faaliyetlerini
yeniden ele almış, aracı kurumların katma değeri yüksek işlemlerde bulunabilmesi
yolunu açmıştır. Ayrıca bir takım kurumsal yönetim ilkeleri getirmiş ve bunlara
işletmelerin uymalarını zorunlu kılarak SPK’ya re’sen işlem yapma yetkisi
tanımıştır. Şirketlere kendi payları ile ilgili işlem yapma hususlarında bir takım yeni
haklar veren Kanun, kurumsal yatırım sektörünün gelişmesine yönelik portföy
yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenlemiştir. Piyasa bozucu
eylemlere karşı ceza uygulama yetkisini SPK’ya veren yeni Kanun, bilgi suistimali
ve piyasa dolandırıcılığı eylemlerini yeniden tanımlamış ve bu eylemlere karşı
uygulanacak olan cezaları “ekonomik suça ekonomik ceza anlayışı” çerçevesinde
ağırlaştırmıştır. Bu Kanun ile Yatırımcı Tazmin Merkezi kurularak sermaye piyasası
işlemlerinden kaynaklı oluşan tüm piyasa araçları ve nakit alacakların belli bir
kısmını güvence altına almıştır.175

4.2.3. Türk Ticaret Kanunu
Sermaye piyasası hukukunun diğer bir kaynağı da, içinde -özellikle en başta halka
açık anonim şirketler olmak üzere- sermaye piyasası ile ilgili düzenlemeler
barındıran Türk Ticaret Kanunu’dur. Bu düzenlemeler SP.Kanunu ile uyumlu
sayılmaz. Özel kanun olması dolayısıyla, SP.Kanunu evleviyetle uygulanır. Ancak
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SP.Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümlerinin uygulanacağı
kuşkusuzdur.176

4.2.4. Yönetmelikler
Sermaye piyasası hukukunun kaynakları arasında yönetmelikler de vardır. Bu
yönetmeliklere örnek olarak “Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet,
Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik” ve “Borsa İstanbul Kotasyon
Yönetmeliği” verilebilir.177

4.2.5. SPK Tebliğleri
Sermaye piyasasına ilişkin düzenlemeler genelde SPK tarafından çıkarılan tebliğler
ile meydana gelir. Dolayısıyla mevzuat içinde en çok SPK tebliğlerine rastlanır. Seri
VIII No:1 Sayılı SPK tebliği aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Seri I: Hisse senetleri (Paylar)
Seri II: Tahviller
Seri III: Sair menkul kıymetler
Seri IV: Menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklara ilişkin hususlar
Seri V: Aracı kurumlar
Seri VI: Yatırım ortaklıkları
Seri VII: Yatırım fonları
Seri VIII: Çeşitli konular (yeniden değerleme, resmi ilanların yayımlanması, Kurul
kaydında bulunan anonim şirketler, tebliğlere ek tebliğler)
Seri IX: Menkul kıymetler borsaları
Seri X: Bağımsız dış denetleme
Seri XI: Muhasebe standartları
Seri XII: Açıklama tebliğleri178
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4.2.6. SPK İlke Kararları
Sermaye Piyasası Kurulu, yayınladığı tebliğler ile mevzuattaki diğer hususların
uygulanmasını göstermek ve açıklamak üzere “ilke kararları” çıkarmaktadır. Bu
kararların en temel özellikleri, yalnızca tek bir işlem için değil, benzer işlemler için
de geçerlilik arz etmeleridir.179

4.2.7. İçtihatlar
Sermaye piyasası hukukunun kaynaklarından biri de içtihatlardır. İçtihatlar, sermaye
piyasası hukukunda kanun ve diğer ilgili düzenlemelerin mahkemeler tarafından
nasıl değerlendirildiğini göstermeleri açısından önem arz etmektedirler.180

5. Sermaye Piyasasına Yön Veren Kurumlar
Sermaye piyasası hukukunun, sermaye piyasası için amaçladığı hedeflere ulaşması
noktasında, piyasanın buna uygun bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun
için bir takım görev ve yetkilerle donatılmış kurumlara ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bu
kurumların başında en etkin ve önem arz edeni Sermaye Piyasası Kurulu gelir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yanında Bakanlar Kurulu, Başbakan, İlgili Bakanlık,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, BDDK, Hazine
Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da söz konusudur.181

5.1. Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye piyasalarında yatırımcıların korunmasının sağlanması için işlemlerin
yapıldığı piyasaların düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemelere ilişkin temel
esaslar yasama tarafından oluşturulur. Ancak temel esaslar yanında ayrıntılı
olabilecek nitelikteki düzenlemeler ise düzenleyici otoriteler eliyle yapılır.
Dolayısıyla bu durum, Sermaye Piyasası Kurulu’nu yatırımcıların korunması ve
179
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piyasada düzenin sağlanması hususunda önemli bir otorite yapar.182 Sermaye
piyasasına yön veren, piyasanın düzenleme ve denetleme mercii olan Sermaye
Piyasası Kurulu, devletin ekonomiye olan müdahalesinin tipik ve somut bir
göstergesidir.183

5.1.1. Kurul’un Ortaya Çıkışı
Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında çıkarılan 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu ile,
kendisine verilmiş görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliği
ile idari ve mali özerkliğe sahip184 ve Türkiye’nin ilk özerk kamu otoritesi olarak
1982 yılında kurulmuş olup, zamanla BDDK gibi başkaca bağımsız idari otorite veya
üst kurulların kurulmasında bir model teşkil etmiştir.185 2012 yılına gelindiğinde bu
defa 6362 Sayılı SP.Kanunu ile SPK yeniden organize edilmiş ve yönetmeliklerde
yer alan bazı maddeleri kapsayarak ondokuz maddelik bir düzenlemeye
gidilmiştir.186
Sermayesi gelişmiş olan ülkelerdeki kurullar da tıpkı Türkiye’deki SPK’ya benzer
görev ve yetkiler ile donatılmıştır. Bunlar arasında en önemlisi Amerika Birleşik
Devletleri’nde bulunan “Securities and Exchange Commision (SEC)” adlı -bir çeşitsermaye piyasası kuruludur.187

5.1.2. Kurul’un Amacı, Yapısı, İşlevi ve İşleyişi
1982 Tarihli Sermaye Piyasası Kurulu; “Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları
Yönetmeliği”nin 7. maddesinde “(…) belirtildiği üzere sermaye piyasasının güven,
açıklık ve kararlık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili
kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve
yararlarının korunmasını, ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, menkul
kıymetler borsalarının çalışmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına elverişli bir
182
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ortamın hazırlanmasını sağlayıcı düzenleme, denetleme, inceleme, araştırma ve
açıklamalar yaparak, başta sanayi kuruluşlarının hisse senetleri olmak üzere
tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını özendirmek, sermaye piyasasındaki
sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek, tasarruf sahipleri ve sermaye piyasasıyla
ilgili kuruluşları yurt ekonomisinin yararına yönlendirmek suretiyle, halkın iktisadi
kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmek amaçlarıyla
kurulmuştur.”188 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 117. maddesinde; SPK’nın kamu
tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olduğu, SP.Kanunu ve ilgili
mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve ilgili yetkileri kullanmak üzere merkezinin
İstanbul olarak kurulduğu ve Kurul’un “Kurul Karar Organı” ve “Başkanlık”
teşkilatından oluşacağı belirtilmiştir. Aynı Kanun’unun 118. maddesinde de Kurul’a
ait karar organının biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluştuğu,
Kurul

başkanının

vurgulanmıştır.

aynı

zamanda

Başkanlık

teşkilatının

da

başı

olduğu
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun temel işlevi, ilk ihraç ile ihraç sonrasında yatırımcıya
kadar giden bilginin güvence altında tutulması ve bu bilgi akışının istikrarlı bir
şekilde sağlanmasıdır.190
SP.Kanunu, SPK’nın işleyiş ve faaliyetleri açısından şeffaflık ve hesap verilebilirliği
ön plana çıkarmıştır.191 Buna göre Kanun’un 129. maddesinde Kurul’un yıllık
faaliyet raporunun, ait olduğu dönemi izleyen yılın Haziran Ayı sonuna kadar yine
Kurul’un internet sitesinde yayımlanacağı ve ilgili bakana gönderileceği belirtilmiş
olup, faaliyetler ile ilgili olarak yılda en az bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu’na Kurul’un bilgi vereceği belirtilmiştir. Bununla birlikte
Kurul’un bütçesinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili
hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanacağı ve yine buna göre kabul
edileceği 130. maddede vurgulanmıştır.192
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İKİNCİ BÖLÜM
PİYASA DOLANDIRICILIĞI (MANİPÜLASYON) SUÇU
Sermaye piyasasında en önemli unsurlardan biri olan fiyat oluşum mekanizmasının
olumsuz bir takım etkiler sonucunda bozulmasıyla kamunun güveninin kötüye
kullanılması hali ortaya çıkmaktadır. Sermaye piyasasında, bu mekanizmayı bozan
hususların başında olumsuz manipülatif etkenler gelmektedir. Kısaca manipülasyon
olarak nitelendirilen, ancak 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda “piyasa dolandırıcılığı
suçu” adı altında tanımlanan bu eylemler, sermaye piyasasının fiyat oluşum
mekanizması ile buna bağlı olarak piyasanın yapısal özelliklerini olumsuz
etkilemekte olup, temelde eşitlik ve dürüstlük ilkelerine aykırılık teşkil etmektedirler.
Bu ilkelere yönelik aykırılık; temelde kamuyu aydınlatma kurallarının ihlal edilmesi
ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, piyasa dolandırıcılığı suçu olarak tanımlanmış
olan manipülasyon eylemlerinin hukuka aykırı bir fiil olarak kabul görmesinin
temeldeki sebebi kamuyu aydınlatma kurallarının ihlali olmaktadır.193
Fiyat mekanizması (sistemi), fiyatların arz ve talebe bağlı olarak serbestçe
belirlenmesine dayanır. Bu sistemde fiyatlar, hükümet yetkilileri tarafından alınan
idari kararlarla belirlenmez. Bilakis piyasa gelişmelerine göre kendiliğinden oluşur.
Piyasada oluşan fiyatlar denge fiyatlarıdır.194
Sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin manipülatif eylemlerin
oluşturduğu etki sonucunda sermaye piyasası araçlarının fiyat mekanizması kontrol
altına alınmaktadır. Bundan dolayı suç teşkil eden bu eylem aslında birden çok
hareket biçimini kapsayan bir üst kavram niteliğini haiz olmaktadır.195
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1. Manipülasyon Kavramı ve Manipülasyon Suçu
Fransızca kökenli olan manipülasyon kelimesinin yine aynı dildeki anlamı “elle
yapılan işler”196, “elle yapma, elle işleme; el çabukluğu”197 şeklindedir.
Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükte “yönlendirme”, “seçme, ekleme ve
çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme”, olarak belirtilen manipülasyon kavramı, yine
aynı kısımda devamla “varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma
işi” olarak da tanımlanmıştır.198
Manipülasyon ekonomide; döviz piyasasında veya menkul kıymet borsalarında
yanlış bilgi yaymak, yanıltıcı davranışlarda bulunmak veya benzeri ahlak dışı
yollarla piyasa fiyatlarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek anlamına
gelmektedir.199
Anglo-Sakson Hukuku (Common Law) kaynaklı olan piyasa dolandırıcılığı suçunun
mihenk taşı olan manipülasyon kavramı üzerinde uzlaşıya varılmış bir tanımlama söz
konusu değildir.200
Bu konuda net bir tanımlama yapılamamış olmasının nedeni, bu suçun çeşitli araç
veya yöntemler kullanılarak işlenmesinden ve her duruma göre bir takım farklılıkları
bünyesinde barındırıyor olmasından dolayıdır.201
Neredeyse tüm manipülatif işlem kalıplarını içinde toplayan bu kavrama yönelik
yapılabilecek olan muhtemel net bir tanım, piyasa dolandırıcılığı suçunu meydana
getiren bir kısım fiillerin tipiklikten dolayı cezasız kalmasına yol açabilir. Oysa ki,
Ceza Hukuku’nun temel amaçlarından biri de suç işlenmesinin önlenmesini
sağlamaktır. Dolayısıyla bu gayeye ulaşmak için kanunilik ilkesine göre suç teşkil
eden harekete tipiklikte açıkça yer verilmesi gerekmektedir.202
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Manipülasyon suçunun türleri, 6362 sayılı (yeni) SP.Kanun’un “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107. maddesi kapsamında; “işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” (107/1.
maddesi) ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” (107/2. maddesi) olarak
tanımlanmıştır.203
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’na nazaran 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu sadece bu
suçların isimlerini değiştirmekle yetinmemiş; ayrıca bu suçun maddi unsurunu
genişletmiş, alım veya satım yapılmasının yanı sıra; emir verme, değiştirme ve hesap
hareketi gerçekleştirme şeklindeki eylemler yönünden de, suçun oluşmasına imkân
tanımıştır. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı için etkin pişmanlık hükmü getirilmiş,
bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığına ilişkin mevcut yapı büyük ölçüde korunmuş,
ancak kamuya açıklamakla yükümlü olunan bilgilerin açıklanmaması, suçun
unsurları arasından çıkarılmıştır.204
Gerek işlem bazlı, gerekse de bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçları
arasında belirleyici bir takım farklar vardır. Yine her iki suçta yapılan işlemler;
piyasa araçlarının fiyat, değer, arz ve talepleri ile yatırımcı kararlarını etkilemeye
yönelik olmalıdır.205
Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu farklı yöntemlerle meydana getirilebilen
ve uygulamalarla hızlı bir şekilde biçim değiştiren işlemler ile gerçekleştirilmektedir.
Her ne kadar manipülatif işlemlerde değişkenlik ve çeşitlilik durumları söz konusu
olsa da her işlem -örneğin seans sonlarında yapılan her işlem- manipülatif bir eylem
niteliği taşımayabilir.206
Sermaye piyasalarındaki fiyat-değer ilişkisini bozan ve manipülasyona benzemekle
beraber; haksız ve hukuka aykırı surette, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını
etkileyerek olası fiyat değişikliklerinden kazanç sağlama amacını taşıdığı
söylenemeyecek bazı fiiller vardır ki bunların birçoğu hukuk düzenleri tarafından
yasal olarak değerlendirilmekte ve herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamaktadır. Bu
203
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nitelikteki fiillerin bazıları; spekülasyon, ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının
geri alınması, fiyat istikrar işlemleri, açığa satış, repo ve ters repodur. 207

1.1. Spekülasyon
Spekülasyon, piyasa ortalama getirisinden daha fazla getiri beklentisi veya zarardan
korunma düşüncesi ile daha fazla risk üstlenerek geleceğe ilişkin belirli bir yönde
öngörüde bulunma demektir. 208
Spekülasyon; ticari mal, menkul değer, döviz gibi çok çeşitli ekonomik ve mali
varlıklarla ilgili olabilir. Bu gibi durumlarda spekülatör, gelecekteki fiyat değişmeleri
konusunda tahminlerde bulunmaktadır. Eğer fiyatın yükseleceğini bekliyorsa ilgili
varlığı şimdiden satın almaya, düşeceğini bekliyorsa bu defa satmaya başlar. Yaptığı
alım ya da satım sözleşmeleri anında veya gelecekte teslim kayıtlı olabilir. Böylece
satın almış olduğu varlığı ilerde yüksek fiyattan satarak ya da sattığı varlığı ilerde
düşük fiyattan satın alarak kâr elde etmeyi ummaktadır.209
Spekülasyon, kavram olarak yalnızca alım veya satım anlamına gelmez. Spekülasyon
alım veya satımın saikleri ya da motivasyonu arasında yer alır. Yani belirli bir yönde
spekülasyon yapan kişi, çoğunlukla spekülasyona bağlı olarak finansal araç alır veya
satar ya da pozisyon alır. Ancak bu alım veya satım ya da pozisyon almak
spekülasyon demek değildir. Pozisyonun ya da alım veya satımın arkasındaki
motivasyon spekülasyondur. Spekülasyonda, kavramın özü itibarıyla tutarlı ya da
tutarsız olsa da mutlaka mantıksal bir gerekçe vardır.210
Spekülatörler, yaptıkları alım satım işlemleri ile piyasadaki işlem hacminin artmasını
sağladıklarından ve piyasanın gelişimini olumlu yönde etkilediklerinden dolayı bir
işlemin sadece spekülatif amaçlı olması, o işlemin cezai ve idari yaptırıma
bağlanmasını gerekli kılmamıştır. Ancak spekülatif eylemler bazen manipülasyon
amaçlı olarak yapılabileceğinden dolayı bu konuda hassas olunmalıdır. Her somut
olayda spekülatif işlemlerin manipülasyon amacı taşıyıp taşımadığının ayrıca tespit
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edilmesi gerekmektedir. Çünkü manipülatör bizzat yapay işlemlerle menkul kıymetin
fiyatını kendisi tayin ederken; spekülatör gelişen piyasa koşullarını değerlendirerek
iradesi dışında oluşan fiyat hareketlerinden istifade etmektedir.211

1.2. İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçlarının Geri Alınması
Sermaye piyasası araçlarını ihraç edenlerin bu araçları geri almaları da piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) olarak nitelendirilemez. Örneğin 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun 383. ve devamı maddelerinde bazı şartlarla şirketin kendi
paylarını karşılıksız olarak iktisap edebileceği öngörülmüştür.212

1.3. Fiyat İstikrar İşlemleri
Fiyat istikrar işlemleri, piyasada oluşan arz ve talep dışındaki bir mekanizmayla fiyat
oluşumuna olanak tanıyan, piyasada oluşabilecek olumsuz etkilerin fiyata
yansımasını engelleyen işlemlerdir. Ancak bu işlemler, halka arz sonrasında arz ve
talebin istikrar kazanmadığı, fiyat konusunda belirsizliklerin olduğu bir dönemde
piyasayı düzenleme işlevi gördüğü, dolayısıyla hem ihraççıyı, hem de yatırımcıyı
koruma amacı taşıdığı için yasal düzenlemelerle manipülasyondan doğan cezaî ve
hukukî sorumluluğun kapsamı dışına çıkarılmışlardır.213
Fiyat istikrar işlemlerine ilişkin söz konusu işlemler, esasen tipik olarak manipülatif bir
görünüm taşımakla birlikte, belirli koşullarda izin verilen, meşru kabul edilen davranışlar
olup, bu yönüyle hukuka uygun bir niteliğe sahiptirler. Mevzuatımızda da fiyat istikrarını
sağlamaya yönelik bir takım düzenlemeler bulunmaktadır.214

1.4. Açığa Satış
Menkul değer ve döviz borsalarıyla olan açığa satış; borsa oyuncusunun, ileride
değerinde düşme beklediği bir menkul değeri veya dövizi gelecekte teslim kaydıyla
bugünden satması durumudur. Borsa oyuncusu, sattığı payı ya da dövizi ileride daha
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düşük fiyattan satın alıp sahibine teslim etmeyi ummaktadır. Eğer tahminleri tutarsa
bundan bir kazanç elde eder; aksi halde bir zarara uğrar. Satıcı, bugünden satışı
yaparken sattığı ekonomik varlığa henüz sahip değildir. Bunu ileride ucuz fiyattan
satın alıp teslim etmeyi düşünmektedir. Dolayısıyla buna “açığa satış” denmiştir.215
Açağı satış; piyasada fiyat istikrarının sağlanması, işlem hacminin arttırılması
açısından çokça faydası olmakla beraber, emir verildiği anda paya sahip olunmaması
bakımından piyasada olumsuz etkiler oluşturabilecek; özellikle manipülatif sonuçlar
doğurabilecek bir işlem yöntemidir. Bu nedenle açığa satışı, mutlak manipülatif bir
işlem yöntemi değil, manipülatif amaçla kullanılabilecek bir yöntem olarak kabul
etmek gerekir.216

1.5. Repo ve Ters Repo
Repo, bir menkul kıymetin işlem başlangıç valöründe (işlem yapılış tarihi ile işlemin
gerçekleşme tarihi arasındaki zaman farkında) satılıp, bitiş valöründe geri alınmasını
ifade eder. Repo yapan taraf, parayı kullanan taraftır. Geri alma taahhüdü ile menkul
kıymetin satımı söz konusudur. Ters repo, bir menkul kıymetin işlem başlangıç
valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılması işlemidir. Ters repo yapan, parayı
kullandıran taraftır. Geri satma taahhüdü ile menkul kıymetin alımı söz konusudur.217
Repo, ters repo işleminin tersidir. Burada nakde ihtiyaç duyan bir kişi veya işletme,
elindeki menkul değerleri kısa süre sonra geri almak kaydıyla bankaya satar ve
likidite elde eder. Daha sonra bunları geri satın alırken ödeyeceği para başlangıçta
elde ettiğinden fazladır; bu da ters repo işlemlerinin faizini oluşturur. Görüleceği
gibi, ters repo bir bankadan menkul rehni karşılığında kredi alma işlemidir.218
Repo ve ters reponun kapsamı; bu faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
yetki belgesi almış aracı kuruluşların yazılı bir çerçeve anlaşması uyarınca kendi
aralarında veya gerçek veya tüzel kişiler ile belirli bir vadede, belirli bir fiyattan,
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menkul kıymetleri geri alma vaadiyle satması (repo) ve menkul kıymetleri geri satma
vaadiyle alması (ters repo) işlemleridir.
Repo ve ters repo sözleşmeleri, bu konuda yetki belgesi almış aracı kuruluşlar ile
müşterileri arasında akdedilebilen sözlemelerdir. Repo ve ters repo çerçeve
anlaşmalarının konusu, özel şartları haiz menkul kıymet alım satımıdır. Diğer
aracılık sözleşmelerinden farklı olarak bu sözleşmeler, tüm sermaye piyasası araçları
için değil, sadece menkul kıymetler için söz konusu olabilmektedir. Alım satım
işlemindeki özel şart ise, aracı kurumun satın aldığı menkul kıymeti belirli bir vadede
ve fiyattan, satın aldığı müşterisine geri satmayı (ters repo) veya müşterisine sattığı
menkul kıymeti yine belirli bir vadede ve fiyattan geri satın almayı taahhüt
etmesidir.219
Bir sermaye piyasası faaliyeti olan repo-ters repo faaliyetinin icrasında alım satıma
konu edilen menkul kıymetin karşılığının bulunmaması karşılıksız repo suçunun
maddi konusunu oluşturur. Karşılıksız repo suçunda, piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçundan farklı olarak suç sadece Menkul Kıymetlerin Geri Alma
veya Satma Taahhüdü İle Satımı Hakkında Tebliğ’inde gösterilen menkul kıymetler
üzerinde işlenebilmektedir. Buna karşın piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunda suçun konusu açısından herhangi bir sınırlama mevcut olmayıp, suç sermaye
piyasasında işlem gören her türlü menkul kıymet üzerinde gerçekleşebilmektedir.220

2. Tarihsel Süreç
Manipülasyon ilk kez İngiltere’de ortaya çıkmış, daha sonra ABD’de gelişme
göstermiştir. İngiltere ile Fransa arasında savaşın sürdüğü 1814 yılında gerçekleşen
olayda Napolyon’un öldüğü ve barış antlaşmasının imzalanacağı haberi yayılmıştır.
Bu haber üzerine menkul kıymetlerin fiyatları yükselmiş, daha sonra haberin gerçek
dışı olduğu ve savaşın devam ettiği ortaya çıkınca bu fiyatlar hızlıca düşmüştür. Bu
yalan haberleri yayanlar bu süreç içerisinde sahip oldukları menkul kıymetleri
yüksek fiyattan satarak büyük kazançlar elde etmişlerdir. Bu durum yargılama
konusu olmuş, mahkeme tarafından bu olayda uygulanan yöntem ve ulaşılan sonucun
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hukuka aykırı olduğu kararı verilmiştir. Böylelikle manipülasyon ile serbest piyasa
kavramları arasında ilk yargı kararı kurulmuştur. ABD’de ise manipülasyon ile ilgili
yargı kararları, İngiltere’ye göre daha sonra başlamış; İngiliz Hukuku’nun etkisi
altında gelişmiştir.221
Türkiye’de menkul kıymetler bazında manipülasyona ilişkin ilk olay Osmanlı
Borsası zamanında İstanbul’dan Güney Afrika’ya giden bir banka müdürünün, orada
altın madeni bulduğuna ilişkin yalan haber yayması ve bu madeni işletmek üzere
İstanbul merkezli bir şirket kurması ile gerçekleşmiştir. Böylece ilgili şirketin
hisseleri ile büyük kazanç elde edilmiş, gerçeğin açığa çıkması ile hisse senetleri
değerini yitirmiş ve borsa belli bir süre kapatılmıştır. Tüm bunlara rağmen bu yalan
haber ile haksız kazanç sağlayanlar hakkında herhangi bir yaptırım söz konusu
olmamıştır. Türkiye’de sermaye piyasası araçlarına yönelik manipülasyon benzeri
eylemlerin suç olarak kabul edilip cezalandırılması ilk defa, 1926 tarihinde İtalyan
Zanardelli Kanunu’nun 293. maddesinin 765 Sayılı TCK’nın 358. ve 359.
maddelerine kaynak olarak alınması ile söz konusu olmuştur. Buna göre 358.
maddede söz konusu hüküm; “her kim yalan havadis neşir ve işaasiyle veya sair
hileli vasıtalar ile umumi pazarlar yahut ticaret borsalarında amele ücretlerinin veya
erzak veya emtia yahut umumi pazarlarda alınıp verilen veya esham borsalarına
kabul edilen evrak ve senedat piyasasının artıp eksilmesine sebebiyet verirse …
cezalandırılır”, 359. maddede de “bundan evvelki maddede yazılı cürüm, resmi
ruhsatı haiz simsar yahut borsa tellalları tarafından irtikap olunursa failin göreceği
ceza … ağır cezayı nakdidir” biçiminde tarif edilmiştir. Sonrasında 765 Sayılı
Yasa’da yapılan bazı düzenlemeler bir kenara bırakılacak olursa; ilk özel düzenleme
1981 tarihinde 2499 Sayılı SP.Kanunu’nun 47. maddesi ile yapılmıştır. Bu maddede
bilgiye dayalı aldatıcı hareketler yapma suçu hakkında özel bir düzenleme yapılmış;
1992 tarihinde ise 3794 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile 47. madde yeniden
düzenlenmiş ve ayrıca işleme dayalı aldatıcı hareketler yapma suçu eklenmiştir.222
2499 Sayılı SP.Kanunu’nun 47/A maddesinin 2 ve 3 no lu bentlerinde (eski adıyla)
manipülasyon suçu;
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“2. Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir
piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, artırmak
veya azaltmak amacıyla alım ve satımını yapan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin
yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler,
3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı,
mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü
oldukları bilgileri açıklamayan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla
birlikte hareket edenler,”223 şeklinde ifade edilmiştir.
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 107. maddesinin 1 ve 2 no lu fıkralarında ise (yeni
ismi ile) piyasa dolandırıcılığı suçu;
“(1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine
ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım
yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri
gerçekleştirenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar
adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para
cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.
(2) (Değişik: 27/3/2015-6637/11 md.) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını,
değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya
yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor
hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla
kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar”224, şeklinde
düzenlenmiştir.

3. Bazı Yabancı Mevzuatlardaki Düzenlemeler
Dünyada meydana gelen büyük savaşlar neticesinde yaşanan hızlı sanayileşme ve
kentleşme, beraberinde iş hacminin büyümesine de yol açmıştır. İş hacminin çok
hızlı bir şekilde büyümesi ise ülkelerin sermaye piyasası alanlarında bir takım
düzenlemeler yapmalarını gerektirmiştir. Bu düzenlemelerin başında kamuyu
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aydınlatma ilkesi çerçevesinde özellikle “içeriden öğrenenlerin ticareti” ve “aldatıcı
hareketler” ile ilgili düzenlemeler söz konusu olmuştur.225
Sermaye piyasasına yönelik düzenlemeler ilk olarak İngiltere ve ABD’de
görülmüştür. Ülkemizde her ne kadar hukuk sistemi açısından Kara Avrupası sistemi
benimsenmiş olsa da, sermaye piyasasına ilişkin mevzuat (tıpkı Japonya, Avustralya
ve Kanada’daki gibi) ABD Kanunları benimsenerek oluşturulmuştur.226

3.1. İngiltere
Bugün dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olan İngiltere’de borsa ve
sermaye piyasası ile ilgili yasaların geçmişi 1697 tarihine dayanmaktadır.227
Manipülasyon Anglo-Sakson hukuku kaynaklı bir kavramdır. İlk kez İngiltere’de
ortaya çıkmış ve daha sonra ABD’de gelişme göstermiştir.228
İngiltere’de manipülatif nitelikteki aldatıcı hareketler; 1986 tarihli “Finansal
Hizmetler Kanunu” ile hüküm altına alınmıştır. Kanun’da yer alan hükümler
uyarınca, sermaye piyasasında herhangi bir menkul kıymetin değerini etkileyebilecek
aldatıcı harekette bulunanlar, eylemlerinin taksirli ya da kasıtlı olduğunun tespiti
halinde sorumlu tutulmaktadırlar. Yine aracı kuruluşların payların fiyat seviyeleri ile
ilgili değişiklik yapma girişimleri de, sermaye piyasası araçlarının değerini
etkilemeye yönelik aldatıcı davranışlar kapsamında değerlendirilmektedir.229

3.2. Amerika Birleşik Devletleri
ABD’deki manipülasyon olaylarının yargı kararlarına yansıması, İngiltere’ye kıyasla
çok daha sonra başlamış; ABD ‘deki yargısal içtihatlar, İngiliz hukukun etkisinde
gelişim göstermiştir. 1933 yılında, ilk kez açık piyasa kuramı, manipülasyondan
doğan cezai sorumluluğa esas alınmıştır. Mülkiyet hakkında değişiklik oluşturmayan
işlemler ve yalan haberlerle meydana getirilen ilgili manipülasyon olayında
mahkeme, bu tip işlemlerin başlı başına hukuka aykırılığını irdelemeye gerek
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olmaksızın, salt manipülatif işlemlerle serbest ve açık piyasaya müdahale olmasından
bahisle hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Böylece bugünkü modern
manipülasyon kuramlarının temelini oluşturan açık ve serbest piyasaya müdahalenin
önlenmesi, fiyatın arz ve talebe göre belirlenmesinin sağlanması ve bunda
yatırımcılar kadar kamunun da menfaati olduğu anlayışı ABD mevzuatına yerleşmiş;
böylece pay fiyatlarının yatırımcının ihraççı hakkındaki yargısını yansıttığı
benimsenmiştir. Ayrıca yatırımcıya tam ve güvenilir bilgi verildiği ölçüde doğru
fiyat oluşacağı düşüncesinden hareketle kamuyu aydınlatma ilkesi, yapılan yasal
düzenlemelerin ruhunu meydana getirmiştir.230

3.3. Avrupa Birliği
2003 yılında Avrupa Birliği iyi işleyen ortak bir Pazar hedefine ulaşılması amacıyla
bir direktif çıkararak piyasanın şeffaflığını ortadan kaldıran ve yatırımcının güvenini
olumsuz yönde etkileyen fiilleri 2003/6 Direktifi’nde insider trading ve
manipülasyon suçları “market abuse” başlığı altında tek bir suçun farklı yönleri gibi
düzenlemiştir. Esasen bu iki eylemin de piyasadaki fiyatın doğal oluşum
mekanizmasına, piyasanın normal işleyişine değişik yöntemlerle müdahale amacını
taşıması

nedeniyle

fiiller

arasındaki

kuramsal

farklar

ortadan

kalkmaya

başlamıştır.231 Yayınlanmış bu direktif ile “İçeriden Öğrenenlerin Ticaretine” ilişkin
olarak Konsey tarafından 1989 yılında yayınlanmış direktifin artık yürürlükten
kalktığı da ifade edilmiştir.232
Sermaye piyasası araçlarının değerine yönelik olarak yapılan aldatıcı hareketler ile
ilgili direktifte yer alan “sermaye piyasası araçlarının arz ve talebini, yanlış veya
yanıltıcı şekilde etkileyen ya da etkileyebilecek emir veya işlemler yapmak ve
sermaye piyasası araçlarıyla ilgili yanlış veya yanıltıcı bir etki oluşturan ya da
oluşturabilecek nitelikteki bilgileri yaymak” şeklinde belirtilen fiiller mevzuatımızda
yer alan işlem ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçlarına karşılık
gelmektedir.233
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4. Benzer Suçlardan Farkları
4.1. Bilgi Suistimali (Insider Trading-İçeriden Öğrenenlerin Ticareti)
Sermaye piyasasında yer alan tüm katılımcıların eşit kurallara göre hareket etmeleri
gerekmektedir. Ancak dürüst ve hakkaniyete uyumlu olan eşit kurallar bazı
durumlarda ihlal edilebilir. Dolayısıyla yatırımcıların kendi özverileri ile elde etmeyi
başaramayacakları bir takım bilgi odaklı avantajları suistimal etmesi de bir çeşit
haksızlık oluşturacaktır.234
Eski SP.Kanunu döneminde içeriden öğrenenlerin ticareti olarak ifade edilen; ancak
eski Kanun’daki suç tanımlarına göre yeni SP.Kanunu’nun 106. maddesinde daha
açık bir şekilde düzenlenerek bilgi suistimali olarak nitelendirilen bu suç;235
SP.Kanunu’nun 106. maddesinde236 doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası
araçları veya ihraççılar hakkında ilgili piyasa araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya
yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış
bilgilere dayalı şekilde, ilgili piyasa araçları için alım veya satım emri verilmesi ya
da verilen emrin değiştirilmesi veya iptal edilmesi ve bu şekilde kendisine ya da bir
başkasına menfaat sağlanması olarak tanımlanarak eskisine oranla daha kapsamlı
şekilde ele alınmış ve AB düzenlemelerine uyum maksadıyla yapılan bu değişiklik
ile yatırımcıların korunması daha elverişli hale getirilmeye çalışılmıştır.237
Bu suçun failleri; ihraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının
yöneticileri, İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi
olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, iş, meslek ve görevlerinin icrası
nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden
kişiler, sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya
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ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişilerden ibaret olduğu SP.Kanunu’nun 106.
maddesinde238 açıkça ifade edilmiştir.
TCMB ya da yetkilendirilmiş başka bir resmî kurum veya bunlar adına hareket eden
kişiler tarafından para, döviz kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması
veya finansal istikrarın sağlanması amacıyla işlem yapılması, Kurul düzenlemelerine
göre uygulanan geri alım programları, çalışanlara pay edindirme programları ya da
ihraççı veya bağlı ortaklığın çalışanlarına yönelik pay tahsis edilmesi, Kurulun bu
Kanun kapsamındaki fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ve piyasa yapıcılığına ilişkin
düzenlemelerine uygun olarak icra edilmeleri kaydıyla, münhasıran bu araçların
piyasa fiyatının önceden belirlenmiş bir süre için desteklenmesi amacıyla sermaye
piyasası araçlarının alım veya satımının yapılması yahut emir verilmesi veya emir
iptal edilmesi şeklinde gerçekleştirilecek eylemler SP.Kanunu’nun 108. maddesine239
göre bu suçu (ve ayrıca piyasa dolandırıcılığı -manipülasyon-) suçunu oluşturamaz.
Bu suçta fail henüz kamuya açıklanmamış bir bilgiyi kendisinin ya da başka birisinin
menfaati için sağlaması, suçun oluşması için gereken bir şarttır. Bu yönü ile bilgi
bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile benzerlik taşımaktadır.240
Bu suçun tamamlanabilmesi için failin; mal varlığına yönelik bir yarar sağlaması
veya somut bir zararın bulunmaması gerekmektedir. Ancak işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda sermaye piyasası araçlarının değerini
etkilemeye yönelik aldatıcı bir hareketin yapılmış olması yeterlidir, bir zararın
doğmuş olması şart değildir. Bir başka deyişle birinci suç bir zarar suçu olarak diğeri
ise tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda
herkesçe bilinmeyen, ancak fail tarafından bir şekilde öğrenilen, menfaat temin etme
amacıyla kullanılan ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek
nitelikteki bilginin doğru bilgi olması, gerçeği yansıtması gerekmektedir. Bilgi bazlı
piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçundaki bilginin ise sermaye piyasası
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araçlarının fiyatlarını, değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını etkileme amacı
taşıyan; yalan, yanlış ya da yanıltıcı olması gerekmektedir.241

4.2. Güveni Kötüye Kullanma (Örtülü Kazanç Aktarımı Dâhil) ve Sahtecilik
SP.Kanunu’nun 110. maddesinde düzenlenmiş bulunan Güveni kötüye kullanma
(örtülü kazanç aktarımı dâhil) ve sahtecilik suçu242 5237 Sayılı TCK’nın 155.
maddesindeki güveni kötüye kullanma suçunun243 nitelikli halini oluşturmaktadır.
Buna göre sermaye piyasası içinde bulunan kurumların müşterilerinden aldığı
varlıkların, müşterilerin bilgisi ve rızası dışında yine bu ilgili kurumlar tarafından
kullanılması sonucunda güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hali ve bu suçun
sermaye piyasasındaki görünüm biçimi olarak örtülü kazanç aktarımı oluşmaktadır.
SP.Kanunu’nun 110/2-1. maddesindeki eylemlerden ayrı, bağımsız bir biçimde, ilgili
bentlerdeki suçları ya da başka herhangi bir suçu gizlemek maksadıyla olsun veya
olmasın yatırım kuruluşu nezdindeki kayıtların bozulması, yok edilmesi, bu
kayıtların değiştirilmesi ya da erişilmez hale getirilmesinin suç olduğu belirtilmiştir.
Burada da resmi ya da özel belgede sahtecilik suçunun bir türü olan resmi ya da özel
belgeyi bozmak, yok etmek ya da gizlemek suçlarının sermaye piyasasına özgü
nitelikli hali düzenlenmektedir.244
Sermaye piyasası suçları arasında örtülü kazanç aktarımı suçuna yer verilmesinin
nedeni bu suçların ekonomik suçlardan sayılması, hukuksal yararının kamusal
olmasından dolayıdır.245
Şirketlerin ya da kolektif yatırım kuruluşlarının kâr ya da malvarlığını azaltma
eylemi bu suçun maddi unsurudur. Bu suçta korunan hukuksal değer yatırımcıların
menfaatleri ile piyasa güvenilirliğinin korunmasından ibarettir. Piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçunda ise korunan hukuki değer, mali menfaatlerin korunması ve
son tahlilde ekonominin zarar görmesinin engellenmesidir. Bundan dolayı örtülü
241
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kazanç aktarımı suçu da tıpkı bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu
gibi zarar suçudur. Dolasıyla örtülü kazanç aktarımı suçunda teşebbüs mümkündür.
Piyasa dolandırıcılığı suçu yalnızca özel kastla, örtülü kazanç aktarımı suçu olası
kastla da işlenebilir. Kâr ya da malvarlığının artışını engelleyen tüzel kişi veya
ortaklığın yetkilileri örtülü kazanç aktarımı suçunun faili olmaktadır.246
Eski SP.Kanunu’nda da yer almış olan bu suçun düzenlemesine halka açık ortaklıklar
ile kolektif yatırım kuruluşları, iştirak ve bağlı ortaklıkları da dâhil edilmiş, böylece
bu suçun hareket kısmı artırılmıştır. Örtülü kazanç aktarımı suçunda korunan hukuki
menfaat yatırımcının malvarlığı değerleri ve bu değerlere özgü tasarruf yetkileridir.
Ancak özel güveni kötüye kullanma suçunda korunan hukuki menfaat -daha geniş
olarak- sermaye piyasası ile ilgili malvarlığı değerlerini kapsar nitelikte olup
bireylerin mülkiyet haklarını da oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu suç, özgü suç
niteliğinde bir suç olmaktadır.247
Burada cezanın alt sınırı TCK’nın 155/2. maddesindeki hizmet nedeni ile güveni
kötüye kullanma suçunun cezasına göre artırılmıştır. Alt sınırın 3 yıla
yükseltilmesiyle bu suçlarda piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçundan farklı
olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması artık söz konusu olmamaktadır.248
Örtülü kazanç aktarımı suçunda da etkin pişmanlık müessesesi vardır. Ancak bundan
faydalanabilmek için aktarılan kazancın halka açık ortaklığa iadesi ve halka açık
ortaklığa iade edilen kazanç miktarının iki katının Hazineye ödenmesi söz
konusudur. Etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için aranan bu koşullar oldukça
ağırdır.249

4.3. Bilgi ve Belge Vermeme, Denetimin Engellenmesi
Bilgi ve belge vermeme, denetimin engellenmesi suçu 6362 Sayılı (yeni)
SP.Kanunu’nun 111. maddesinde de belirtildiği üzere Kurul ya da SP.Kanunu’na
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göre görevlendirilenler tarafından istenen bilgi, belge ve elektronik ortamda
tutulanlar dâhil kayıtları hiç ya da istenen şekliyle verilmemesi
gelmektedir.

ile meydana

250

Bu suçta SPK tarafından görevlendirilenlerin doğru bilgi edinilmesi tehlikeye
düşmektedir. Bu suçta korunan hukuksal değer, sermaye piyasasının gözetim ve
denetiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve piyasanın işlevselliğidir.251
Bu suçun oluşabilmesi için SPK tarafından görevlendirilenlerin bilgi ya da belge
isteminde bulunması gerekmektedir. Bu suç, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçuna benzemektedir. Ancak bu suçta SPK yetkililerinin
görevlendirilmesi ön şarttır. Dolayısıyla suçun oluşabilmesi için SPK tarafından
usulüne uygun şekilde yapılan görevlendirme sonucunda yapılan denetimde bilgi
verilmemesi durumunda suç oluşacaktır. Bu suçta suçun maddi konusu istenen her
türlü bilgi olurken, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda maddi
konuyu oluşturan bilgi piyasanın değerini etkileyebilecek özellikte olmalıdır.252
Bu suçta yaptırım altına alınmak istenen hukuki değer, sermaye piyasasında faaliyet
gösteren kurumların mali ve idari açıdan denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirilmek istenmesidir. Dolayısıyla, bu suça ilişkin bilginin yetkililer
tarafından talep edilen her türlü bilgiden oluşması mümkündür. Halbuki bilgi bazlı
piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçuna konu bilginin, sermaye piyasası
araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikte bir bilgi olması gerekmektedir.253

4.4. Dolandırıcılık
5237 Sayılı TCK’nın 157 ile devamı maddelerinde düzenlenmiş olan254 ve bir
kimsenin iyi niyetinden istifade edilmek suretiyle, onu kandıracak mahiyette hileler
yapılarak hataya düşürülmesi şeklinde255 veya daha genel bir ifade ile iyi niyet
kurallarının ihlali ile işlenebilecek olan dolandırıcılık suçu; bir kimsenin hileli
250
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davranışları ile kendisinin veya bir başkasının menfaatine yönelik olarak, üçüncü bir
kimsenin malvarlığına zarar vermesi olarak tanımlanabilir.256
Dolandırıcılık suçu çok hareketli bir suçtur. Bu suçun meydana gelebilmesi için
birden çok eylemin gerçekleşmesi gerekir. Bu eylemlerden ilki hiledir.257 Bu suç
kapsamına her türlü hileli davranış girmez. Hilenin (ve aldatmanın) belirli bir
yoğunlukta olması, az da olsa inandırıcılık niteliği bulunması gerekmektedir.258
Hileli davranışlar, icrai yükümlülüğün olduğu durumlarda sessiz kalınması biçiminde
de yapılabilmektedir. Muhatabın hatası karşısında kişinin susmasının bir beyan
değeri olmalıdır.259
Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu, dolandırıcılık suçu ile yakından
ilişkilidir. Çünkü sermaye piyasalarında yatırımcılar fiyatları baz alarak işlem
yaparlar. Hileli işlemler de sermaye piyasasındaki fiyatları etkilemek amacıyla
yapılır.260 Her iki suçun ortak yönü aldatmaya elverişli hileli davranışlardır. Ancak
korunan hukuki değer bakımından her iki suçta farklılık söz konusudur. Çünkü her
ne kadar her iki suçta fail suçu tamamlamak amacıyla hileli vasıtalara başvuruyor
olsa da, dolandırıcılık suçunda belirli bir şahıs; piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunda ise belirsiz sayıda şahıs hedef alınmaktadır.261 Dolandırıcılık suçunda
korunan hukuksal değer, malvarlığıdır.262 Dolayısıyla bu suç yalnızca malvarlığına
yönelik olarak zarar oluşturan, hileyi yaptırıma bağlayan malvarlığına karşı bir
suçtur. Bundan dolayı bu suçun unsurları arasında süregelen bir nedensellik bağı
bulunmalıdır.263 Oysa piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda korunan
hukuksal değer yatırımcıların hakları ve milli ekonomidir.264

256

Zeki Hafızoğulları ve Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı
Suçlar, Ankara: Us-a Yayıncılık, 5. b., 2016, s. 400.
257
Erdener Yurtcan, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, İstanbul: Kazancı Kitap, 2. b., 2006, s.
287.
258
İsmail Malkoç, Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu (Madde 1-178),
Ankara: Malkoç Kitabevi, 2008, s. 1385.
259
Sadak, a.g.e., s. 62.
260
Sakin, a.g.m., s. 41.
261
Evik, a.g.e., s. 120-121.
262
Veli Özer Özbek vd., Türk Ceza Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2011. s. 634.
263
Yener Ünver (Ed.), Malvarlığına Karşı Suçlar ve Ekonomik Suçluluk, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2007, s. 99.
264
Bayındır, a.g.e., s. 169.

57

Dolandırıcılığın uygulanma alanı oldukça geniş olmasına rağmen, piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun uygulama alanı -daha dar olmakla birliktesadece borsalar ve sermaye piyasası araçlarını kapsamaktadır. Dolandırıcılık suçunda
genelde hile; fail ve mağdur arasında doğrudan veya dolaylı bir ilişki oluşturur.
Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda ise ticari hayata yönelik bir aldatma
söz konusu olduğundan dolayı bu ilişki başta görülmemektedir. Ayrıca dolandırıcılık
suçunda hile bir unsurdur, diğerinde ise hileden başka aldatma vasıtaları da
kullanılmaktadır.265
Dolandırıcılık suçunun faili herkes olabilir. Mağdur bakımından da herhangi bir
özellik söz konusu olmaz.266 Ayrıca dolandırıcılık suçunda mağdur belirli bir kişi
iken, piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda mağdurlar belirsiz sayıda kişiler
olabilmektedir. Dolandırıcılık zarar suçu iken, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) tehlike suçudur. Dolayısıyla dolandırıcılık teşebbüse uygun bir suç
olmakla birlikte, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu teşebbüse
uygun olmamaktadır.267

5. Suçun Konusu
5.1. Hukuki Konu (Korunan Hukuki Değer)
Sermaye piyasası araçlarına aldatıcı hareketlerle müdahale edilmesi ile yapılmak
istenen piyasa fiyatlarını manipüle etmektir. SP.Kanunu’nda piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçu hakkında yapılan düzenlemeler ile piyasa fiyatları üzerinde
yapılmak istenen manipülatif eylemler önlenmeye çalışılmıştır. Bu alanda yapılan
çalışmalarda asıl amaç piyasadaki şeffaflığı oluşturmaktır. Bunu sağlamak amacıyla
geliştirilen metotların en başında kamuya açıklık ilkesi yer almaktadır. Kamuya
açıklık ilkesinin bir gereği olarak, yatırımcıların yapacak oldukları yatırımları en
doğru biçimde gerçekleştirmeleri amacıyla, piyasada yer alan şirketlerin kendilerine
ve borsa kotunda yer alan hisselerine ilişkin bilgilerin bütün açıklığı ile net bir
şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bu bilgilerin dolaşıma açık olmasının
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yanında, doğruluklarında herhangi şüphe olmaması, bu doğru bilgiler ile ilgili erişim
ve yararlanma hususunda eşit fırsatların tanınması gerekmektedir.268
Manipülasyonun piyasanın yapısal özelliklerini, fiyat oluşum mekanizmasını
bozması ile eşitlik ve dürüstlük ilkelerine aykırı sonuçlar doğurmasının temelinde
kamuyu aydınlatma kurallarına aykırılık yatmaktadır. Dolayısıyla manipülasyonun
hukuka aykırı bir fiil olarak kabul edilmesinin temel nedeni kamuyu aydınlatma
kurallarına aykırılıktır. Ancak kamuyu aydınlatma kurallarına her aykırılığın piyasa
üzerindeki

etkisi,

manipülasyon kadar

güçlü

ve doğrudan olmamaktadır.

Manipülasyon, piyasanın işleyişine ilişkin temel ilkeleri de zedelemekte, özellikle
fiyat oluşum mekanizmasını bozarak borsaların, organize piyasaların temel varlık
nedenini ortadan kaldırmaktadır.269
Kamuyu aydınlatma ilkesi ve piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile
korunmak istenen hukuki değerler birbirleri ile yakından ilgilidir. Çünkü kamuyu
aydınlatma

ilkesinin

işlerliğinin

gerçek

anlamda

sağlanması

ile

bireysel

yatırımcıların mali haklarının korunması ve milli ekonominin düzenli ve etkin bir
biçimde işleyişi sağlanmış olacaktır. Bundan dolayı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçu ile korunmak istenen hukuki değerler yatırımcıların mali
hakları ve milli ekonomidir.270

5.1.1 Kamuyu Aydınlatma İlkesi
Kamuyu aydınlatma ilkesi, günümüz sermaye piyasaları açısından temel bir ilkedir.
Ancak ilkenin bu konuma gelmesi tarihi tecrübeler sonucunda olmuştur. Zira
sermaye piyasasının ortaya çıkması ile birlikte piyasada hileli ve aldatıcı işlemler de
görülmeye başlanmıştır. Bu durum karşısında, tasarruflarını sermaye piyasasında
değerlendirmek isteyen yatırımcıların korunması gerektiği fikri meydana gelmiştir.271
Yatırımcıların korunması; yatırımcıların diğer yatırımcılara, aracı kurumlara,
ihraççılara, üçüncü kişilere ve denetim mekanizmalarına karşı korunmasını ifade
268
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eder. Yatırımcının korunmasının içeriğinde öncelikle kamuyu aydınlatma ilkesi
bağlamında yatırımcının yatırım kararı alırken doğru ve eksiksiz bilgiye sahip
olmasını ifade eden kamuyu aydınlatma ilkesinin temini yer alır. İkinci olarak
piyasadaki manipülatif amaçlı işlemlere karşı yatırımcının korunması gelir.
Manipülasyona yönelik fiiller kamuyu aydınlatma ilkesini ihlal eden temel
etmenlerden biridir. Özellikle bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilen manipülasyon
fiilleri kamunun aydınlatılması ilkesini zedeler. Öyle ki fiyatın yapay olarak
etkilenecek olması, gerekenden farklı bir yere çekilmesi sonucu fiyata ilişkin bilginin
gerçeği yansıtmayacak oluşu yatırımcının yanlış bilgilenmesine ve yanlış karar
almasına yol açacaktır.272 Sermaye piyasasında oluşabilecek bu tip olumsuz
durumları engellemek amacıyla gelişmiş ülkeler bir takım önlemler almak zorunda
kalmıştır. Alınan bu önlemlerde kamuyu aydınlatma en temel ilke olarak ortaya
çıkmıştır.273
Anayasası’nın 48/2. maddesinde devletin, özel teşebbüslerin millî ekonominin
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacağı ifade edilmektedir. Anayasa bu hükmüyle
devlete, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine uygun bir şekilde hareket
etmesini sağlamayı bir görev olarak yüklemektedir.274
Kamuyu aydınlatma; SPK denetimi, demokratik yönetim ve saydamlık gibi yollarla
kaynakların etkin ve verimli kullanımı, orta ve uzun vadeli tasarrufların hızlı bir
şekilde nakde çevrilebilmesi ve ulusal ya da uluslararası risk ticaretine imkân
vermektedir.275
Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma özellikle doğrudan finansmana konu olan
payları çıkaran halka açık şirketlerin en önemli yükümlülüklerindendir.276
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SP.Kanunu’na göre, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, adil, istikrarlı, ve
rekabetçi bir ortamda işleyişinin gerçekleşmesi için yatırımcıların hak ve
menfaatlerinin korunması gerekmektedir.277
Sermaye piyasasında kamuya açıklanan bilgilerin yatırımcı bakımından gerekli ve
önemli, objektif, güvenilir ve tarafsız, kamuoyunca anlaşılır, uygun ve gerektiği
zamanda sunulmuş, güncel ve geçerliliğini kaybetmemiş, tutarlı olmaları ve ayrıca
bu özelliklere sahip mali raporların da standart, inceleme ve karşılaştırma
yapabilmek için tek tip olmaları da gerekmektedir. Bu bağlamda, halka arz edilecek
ve ikincil piyasada işlem gören menkul kıymetler hakkında gerçek, tam ve ayrıntılı
bilgiler verilmek suretiyle, yatırımcıların bu bilgileri değerlendirerek, kullanmaları
sonucunda yatırım yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece doğru bilgi
akışı sayesinde hem menkul kıymetlere yatırım yapmayı düşünenlerin, hem de hisse
senedi sahiplerinin ve şirket alacaklarının menfaatleri korunmaktadır. Buradaki esas
gaye yatırımcıya, neyin, nerde ve ne zaman olduğunun eşit sürat ve kapsamda
ulaştırılabilmesinin yollarını geliştirmektir. Kamuyu aydınlatma ilkesinin diğer
önemli işlevi de, yeni yatırımcıların gerçek dışı bilgiler ya da aldatıcı bir takım
hareketler neticesinde olumsuz, manipülatif nitelikteki yönlendirilmelere maruz
kalmasının önlenmesidir. Kamunun aydınlatılması neticesinde menkul kıymet
sahipleri ve alacaklılarının hak ve menfaatlerinin korunması, sermaye piyasasında
güvenli bir ortamın meydana getirilmesi, spekülatif hareketlerin sınırlarının
netleşmesi ve böylece piyasada oluşabilecek aşırı tepkiler ile bunlara ilişkin
zararların minimize edilmesi sağlanacaktır.278
SP.Kanunu’nda finansal raporlama ve bağımsız denetime ilişkin temel düzenleme
kamuyu aydınlatma esaslarına ilişkin hükümlerde yer almaktadır. Bu düzenlemenin
haricinde ayrıca sermaye piyasası kurumları arasında yer alan bağımsız denetim
kuruluşlarının

faaliyet

esasları,

sorumluluk

ve

yükümlülükleri

hakkında

SP.Kanunu’nda hükümlerin bulunduğu görülmektedir.279
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Bağımsız denetim faaliyetini yürütmekle görevlendirilecek şirketlerin, SPK
tarafından öngörülen koşulları yerine getirerek Kurul tarafından yetkilendirilmiş
olmaları gerekmektedir. Yetkilendirilen bu şirketler, Kurul tarafından, SP.Kanunu’na
göre, sermaye piyasasında bağımsız denetime yetkili kuruluşlar olarak listeye
alınarak ilan edilirler. Kurul, bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendireceği
şirketlerde belirtilen koşulların yerine getirilmiş olmasını şart kılmıştır.280
Manipülasyonun hukuka aykırı bir fiil olarak kabul edilmesinin temel sebebi kamuyu
aydınlatma kurallarına aykırılıktır. Fakat kamuyu aydınlatma kurallarına her
aykırılığın piyasa üzerindeki etkisi, manipülasyon kadar güçlü ve doğrudan
olmamaktadır. Manipülasyon, piyasanın işleyişine ilişkin temel ilkeleri de
zedelemekte, özellikle fiyat oluşum mekanizmasını bozarak borsaların, organize
piyasaların temel varlık nedenini ortadan kaldırmaktadır.281
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nda bilgiye dayalı manipülasyon suçunda, kamuya
yalan, yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da açıklanması gereken bilginin
açıklanmayarak kamuyu aydınlatma ilkesinin ihlal edilmesi hususu söz konusu
olmaktaydı. Ancak 6362 sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 107/2. maddesinde ise bilgi
bazlı piyasa dolandırıcılığı sayılan fiiller sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını,
değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış ya da
yanıltıcı bilgi verilmesi, söylenti çıkarılması, haber verilmesi, yorum yapılması ya da
rapor hazırlanması veya bunların yayılması olarak belirtilmiştir. 2499 sayılı
Kanun’da söz konusu suç “bilginin açıklanmaması” gibi ihmali davranışlarla da
gerçekleştirilebiliyorken, hükmün yeni halinde “eksik bilgi verilmesi ya da
açıklanması gereken bilginin açıklanmayarak kamuyu aydınlatma ilkesinin ihlal
edilmesi” suretiyle bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun
işlenmesi düzenlenmemiştir. Suçun yeni halinde yalnızca icrai hareketlere yer
verilmiştir. Burada AB müktesebatına uyum kapsamında AB düzenlemelerinde de
yer alan haber niteliğinde olmasa bile söylenti çıkarma, rapor hazırlama gibi fiiller
madde kapsamına dâhil edilmiştir.282
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5.1.2. Yatırımcıların Mali Hakları
Fiyat istikrarı; ekonomi politikasının temel amaçlarından biri olup; fiyat artışlarının
makul bir düzeyde tutulmasını ifade etmektedir. Fiyat istikrarı yatırım, üretim,
istihdam, döviz girdileri, yabancı sermaye gibi bütün ekonomik değişkenlerin sağlıklı
bir şekilde gelişebilmesi için gereklidir.283
Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu, fiyat istikrarı ve buna bağlı şekilde
ortaya çıkan fiyat oluşum mekanizmasını bozarak sermaye piyasasında faaliyet
gösteren yatırımcıların mali menfaatlerini ihlal etmektedir. Sermaye piyasası
araçlarına yönelik aldatıcı hareketlerin suç olarak düzenlenmesiyle yatırımcıların
sermaye piyasası araçlarının değerlerinin yapay şekilde etkilenmesine yönelik
tehlikenin önlenmesi ve bireysel yatırımcıların mali haklarının korunması
amaçlanmaktadır.284

5.1.3. Milli Ekonomi
Sermaye piyasası araçlarının değerinin işlem ya da bilgi bazlı hareketler ile olumsuz
şekilde etkilenmesi dolaylı olarak milli ekonomiye zarar verir. Nitekim, piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçları ile korunmak istenen hukuki değer; 1982
Anayasası’nın 48/2. maddesindeki; devletin, özel teşebbüslerin, milli ekonominin
gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içerisinde
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacağını ifade eden hükümden hareketle, milli
ekonomi bünyesinde yer alan sermaye piyasasındaki yatırımcıların bu nitelikteki
hukuka aykırı eylemleri ile milli ekonomiye zarar vermesinin önüne geçilmek
istenmesidir. Dolayısıyla bu normların düzenlenmesi ile sermaye piyasasının dürüst
ve güvenilir bir şekilde işlevlerini sürdürmesi, böylece milli ekonominin
korunmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun için ticari hayatta olması
gereken; kamu güveninin iktisadi faaliyet ve iktisadi üretim düzenini bozmaya
yönelecek her türlü hileye karşı korunmasını sağlamak, sermaye piyasasının etkin
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varlığını temin etmek, en nihayetinde ise kamuoyunun ve onu oluşturan bireylerin
ekonomik haklarını korumaktır.285

5.2. Maddi Konu
SP.Kanunu’nun 107. maddesinde belirtilen piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçlarının maddi konusu; sermaye piyasası araçlarıdır.286
SP.Kanunu’nun kapsamı içinde yer alan sermaye piyasası araçlarının neler olduğu
tek tek sayılmış değildir. Buna karşılık 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nun 3.
maddesinde sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası
araçları olarak tanımlanmıştır.287 Buna göre Türk sermaye piyasasında ihraç, halka
arz ve ikincil piyasalarda işlem konusu olabilecek araçlar, “menkul kıymetler” ve
“diğer sermaye piyasası araçları” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Menkul kıymetler;
ortaklık ya da alacaklılık sağlayan, beli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak
kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı
olan ve şartları Kurul tarafından belirtilen kıymetli evrak olarak tanımlanmıştır.
Diğer sermaye piyasası araçlarının ise menkul kıymetler dışında kalan ve şartları
Kurul tarafından belirlenen evrak olduğu belirtilmiş; nukut, çek, poliçe, bono ve
mevduat sertifikalarının ise bu kapsam içinde sayılmayacağı vurgulanmıştır.288
Burada diğer sermaye piyasası araçları adı altında genel bir tanım yapılması ile
finansal piyasalardaki gelişim ve değişimin meydana getirdiği veya çıkarması ihtimal
dâhilinde olan model, metot ve tekniklerle yeni sermaye piyasası araçlarının
meydana gelmesi ve bu yeni araçların Kanun’da tanımlanmış menkul kıymet
tanımına ve niteliklerine uymaması ihtimali gözetilmiştir.289
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5.2.1. Menkul Kıymetler
Menkul kıymet kavramı 1929 tarihli Menkul Kıymet ve Kambiyo Borsası Kanunu ile
ilk defa Türk Hukuk sisteminde yerini almıştır.290
1992 tarih ve 3794 Sayılı Kanun ile 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nun 3.
maddesinde yapılan değişiklik ile tanımlanmış291 olan menkul kıymetlerin 6362
Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 3. maddesi ile para, çek, poliçe ve bono hariç olmak
üzere; paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo
sertifikalarını; borçlanma araçları ya da menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere
dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını
kapsadığı ifade edilmiştir.292
Bu maddede menkul kıymetler; (eski) SP.Kanunu’ndaki ifadeden farklı olarak salt
sayma, benzetme veya dışlama yolları ile tanımlama yapılarak; para, para benzerleri
ve poliçe, bono gibi ticari senetler dışında kalan pay, tahvil, depo sertifikaları ve
bunların benzer özelliklerini taşıyan finansal araçlar olarak ifade edilmiştir.293
Sermaye ortaklıklarının en bariz vasıflarından birisi, pay sahiplerinin koymayı
taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı sorumluluğudur. Bu özellik sınırlı sorumluluk
ilkesidir.294 Sermaye piyasasında (halka açık) anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan
menkul kıymetler; ortaklık hakkı veren paylar (yani hisse senetleri) ve tahviller
olarak iki ayrı gruba ayrılır.295 Sermaye piyasasında işlem gören araçlara
bakıldığında bunların başında yine daha çok paylar, tahviller gibi unsurlar
görülmektedir.296
Menkul kıymetler TTK’da ve SP.Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evraklardır.
Menkul kıymetler yasal açıdan kıymetli evrak niteliğindedir. Bunlar standart ve
yuvarlak meblağlı, misli nitelikte, belli şekil şartlarını taşıyan değerlerdir. Çok sayıda
290
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ihraç edilip halka arz olunan kitle senetleridir. Bu özellikler onları, bono, poliçe, çek
gibi belirli ticari işlemler için düzenlenmiş kıymetli evraktan ayırır. Menkul
kıymetler nama veya hamiline kayıtlı olabilir. Nama yazılı olanların üzerinde
sahibinin adı, soyadı ve adresi yer alır. Hamiline yazılı olanlar ise kimin elinde
bulunursa onun malı sayılır ve teslimle el değiştirir. Nama yazılı menkullerde de
devir ve temlik, teslim yoluyla olmakla birlikte, bunun şirkete karşı hüküm ifade
edebilmesi için devir ve temlikin şirketteki deftere kaydettirilmesi gerekir. Kıymetli
evrak, kamu ve özel sektöre ait oluşuna göre sınıflandırılabilir. Kamu sektörüne ait
olanlar; devlet tahvilleri, hazine bonoları ve gelir ortaklığı senetleri; özel sektöre ait
olanlar ise sabit getirili olanlar ve değişken getirili olanlardır.297
Her ne kadar ihracı ve halka arzı mümkün olan ve menkul kıymet niteliği taşıması
yanında bu alana ilişkin düzenlemeleri yapılmış olan başkaca araçlar298 olsa da;
menkul kıymetler, sermaye piyasasının konusunu oluşturmakta,299 bu alanda bir üst
kavram olarak bulunmakta ve diğer sermaye piyasası araçlarını kapsamaktadır.300

5.2.1.1. Paylar (Hisse Senetleri)
Pay, ortaklık sermayesi olup, sahibine ortaklık hakkı sağlar. Eski yasal düzenlemede
“pay” kavramı yerine “hisse senedi” kullanılmaktaydı. Son düzenlemeler sonucunda
artık “pay” kavramı kullanılmaktadır.301
Paylar (hisse senetleri), ortaklık ile ilgili pay sahipliği ve buna ilişkin oranı
göstermelerine rağmen yapıları itibari ile sözleşme niteliğinde olmayan bir çeşit
menkul kıymet niteliğinde vesikadır.302 Hisse senetleri hamiline ve nama yazılı
şekilde olabilmektedir.303
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Paylar, (özellikle halka açık) anonim şirketler, limited şirketler, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketler ve özel kanun ile kurulmuş kamu kuruluşları tarafından
çıkarılabilir.304
Sermaye piyasası sisteminde Ticaret Kanunu kurallarının aksine, sermaye artırımı ile
ilgili tescil beklenmeden pay elde edilmesi mümkündür. Oysa ki Ticaret Kanunu
hükümlerine göre pay, ortaklığa ilişkin kuruluşun tescili ile kendiliğinden
oluşmaktadır.305
Paylar, sahibine yeni pay alma, kârdan pay alma, oy kullanma, yönetime katılma,
tasfiyeden hisse oranında pay alma ve bilgi edinme hakları sağlar.306
Paylar, tahvil gibi bir borç senedi olmaktan ziyade bir ortaklık ve mülkiyet hakkı
veren bir senet türüdür. Kâr ve zarar endeksli olduğu için tahvil gibi sabit bir gelir
getirmesi söz konusu olmaz.307

5.2.1.2. Tahvil ve Bono
Kamu veya özel kuruluşların, halka borçlanması sonucunda elde edecekleri fonlar
için seri halde çıkarmış oldukları, kanuni şekil şartlarına uygun, aynı değerde ve aynı
ibareli olarak oluşturulan borç senetleri tahvil olarak nitelendirilmektedir.308
Tahvil ihraççıları; anonim ortaklıkları ile özelleştirme kapsamındaki KİT’ler, mahalli
idareler ve diğer idare ve işletmelerdir. Tahvil ihracı ise ihraç etmesi mümkün olan
kuruluşların halka arz ederek veya etmeden satmak amacıyla tahvil çıkarmaları
işlemidir.309
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Borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkarılan tahviller, onu satın alana
yönelik olarak -bedelini ödediği andan itibaren- ana para ve faiz alacağı hakkı
verir.310
Tahvillere ödenen faizlerin masraf olarak kabul edilmesi, vergisel yönden ortaklık
için bir çeşit menfaat oluşturmaktadır.311
Farklı türlerde tahvil çıkarılabilir. Devlet iç borçlanma senetlerinin vadesi bir yıldan
fazla olanların devlet tahvilleri, bir yıldan az olanların ise hazine bonosu şeklinde
nitelendirilmesi, tahvil ile bono arasındaki farkın süre yönünden olduğunun
göstergesidir. Bununla beraber kamu ve özel sektör tarafından çıkarılan tahvillerin de
-değişken faizli veya endeksli tahviller gibi- çeşitleri söz konusu olabilmektedir. Bu
bağlamda, primli tahviller, ikramiyeli (piyangolu) tahviller, garantili tahviller,
değişken

faizli

tahviller,

endeksli

tahviller

sayılabilir.

Sermaye

piyasası

mevzuatımızda hukuksal yönden düzenleme altına alınmış olan tahviller; kâra
iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, banka bonosu ve finansman
bonosudur.312

5.2.1.3. Gayrimenkul Sertifikaları
Gayrimenkul sertifikaları, ihraççıların yapılacak ya da yapılmakta olan gayrimenkul
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin
belirli bağımsız bölümlerini ya da bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil
eden nominal değeri eşit menkul kıymeti ifade eder.313 Gayrimenkul sertifikaları
hamiline olarak düzenlenirler ve nominal değerleri eşittir.314
Gayrimenkul sertifikalarını ihraç etmeye yetkili kuruluşlar, belirli bir gayrimenkul
projesini gerçekleştirmeyi üstlenen ve gayrimenkul sertifikasının içerdiği edimleri
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yerine getirmekle yükümlü anonim ortaklıklardır.315 İhraççının edimleri bir banka
tarafından garanti edilir.316
Gayrimenkul sertifikası ile üstlenilen edimler, asli ve tali edimlerdir. Asli edim;
sertifikada belirtilen sürede mülkiyetin sertifika sahibine aktarılması, tali edim ise;
asli edimin yerine getirileceği süre içerisinde sertifika sahibinin bu yönde istemde
bulunmaması halinde ona anapara ve izahnamede belirtilen oranlarda faiz ödenmesi
veya gayrimenkulün sertifika sahibince istenmeyen bölümünün banka tarafından açık
artırma yolu ile satılarak, satış bedelinin ödenmesidir. Bu edimlerin yerine
getirilmemesi halinde uygulanacak cezai şartın ve uygulanma süresinin de sertifikada
gösterilmesi gerekmektedir.317
Türkiye’de gayrimenkul yatırımları yoğun bir talep görmektedir. Gayrimenkul
yatırımlarının menkulleştirilmesi, konut sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları ile
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Gayrimenkul sertifikaları sermaye piyasası aracı
olarak kabul edilmektedir.318

5.2.1.4. Kâr-Zar Ortaklığı Belgesi
Kâr-zarar ortaklığı belgesi çıkarmak isteyen ihraççı şirketler, kâr ve zarara ortak
olmak üzere, tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, yurt içinde satılmak üzere Türk Lirası üzerinden veya yabancı paraya
endeksli, yurt dışında satılmak üzere ise Türk Lirası ya da yabancı para üzerinden
veya yabancı paraya endeksli kâr ve zarar ortaklığı belgesi adı altında menkul kıymet
ihraç edebilir. Menkul kıymet alım satımı yapan kuruluşlar kâr-zarar ortaklığı belgesi
ihraç edemezler.319
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5.2.1.5. Katılma İntifa Senedi
İntifa senedi, sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi idari haklar vermez. Bu
senetlerle yalnızca mali haklar tanınmaktadır. İntifa senetleri anonim ortaklığın
kuruluşunda ya da sermaye artırımı sırasında emeği geçenlere ve bazen alacaklılara
bedelsiz olarak verilir. İntifa senetlerinin nakit karşılığı düzenlenmesi de mevzuat
açısından mümkündür. İntifa senedi sahipleri anonim ortaklığının ortağı olamazlar,
tamamen üçüncü kişi durumundadırlar. İntifa senedi sahipleri mali haklar almalarına
karşılık zarara katılmazlar. TTK hükümlerine göre intifa senetleri itibari değer
taşımayabilir. İntifa senetleri; intifa hisse senetleri, kurucu intifa senetleri, adi intifa
senetleri, katılma intifa senetleri şeklinde dört çeşittir. İntifa hisse senedi; pay
sahiplerine koymuş oldukları sermayenin iade edilmesi sonunda verilen senetlerdir.
Türk Hukukunda bugün bu tür senetler bulunmamaktadır. Kurucu intifa senedi;
anonim ortaklıklarında kuruculara veya sermaye artırımında artırıma katılanlara, bu
işlemler sırasında gösterdikleri gayret ve emeklere karşılık olmak üzere verilen
bedelsiz senetlerdir. Kurucu intifa senedi; kâra katılma hakkı verir; diğer oy
kullanma, iptal davası açma gibi ortak haklar vermez. Adi intifa senedi; anonim
ortaklığı, esas sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydı ile sermaye azaltılması
sırasında bedeli itfa olunan payların sahiplerine, intifa senedi verilmesine karar
verilebilir. Bu senetler bedelsiz olarak verilir, sahibine kâra katılma, tasfiye artığına
katılma hakları verir. 320
Katılma intifa senetleri; nakit karşılığı satılmak üzere ihraç edilen 321, ortaklık
haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden faydalanma, yeni
pay alma ve bu olanakların bir bölümünden ya da tamamından faydalanma haklarını
sağlayan menkul kıymetlerdir. Katılma intifa senetleri izahnamesi, satış gerçekleştiği
takdirde, ortaklıkla katılma intifa seneleri sahipleri arasında düzenlenmiş bir
sözleşme niteliğini kazanır.322 Katılma intifa senetleri, esas sözleşmede hüküm
bulunmak şartı ile genel kurul kararıyla ve süresiz olarak çıkarılabilir. Katılma intifa
senedi nama yazılı veya hamiline olarak düzenlenebilir.323
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5.2.1.6. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Varlığa dayalı menkul kıymetler, genel finans ortaklıkları, bankalar, finansman
şirketleri ve finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar ile gayrimenkul yatırım
ortaklıklarının kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları ya da tebliğ hükümleri
çerçevesinde temellük edecekleri alacaklar karşılığında Kurul tarafından kayda
alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır.324
Varlığa dayalı menkul kıymet ihracına yetkili olan kuruluşlar; genel finans
ortaklıkları, bankalar, finansman şirketler, finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar ile
gayrimenkul yatırım ortaklıklarıdır.325
Varlığa dayalı menkul kıymet uygulaması, müşterilerinden senede bağlı büyük
alacakları olan işletmelerin doğrudan piyasadan fon toplayabilmeleri amacını taşıyan
bir sistemdir.326
Varlığa dayalı menkul kıymetler gerek teminat açısından gerekse çıkarılma usul ve
esasları açısından tahvillerden ve banka bonolarıyla banka garantili bonolardan farklı
sermaye piyasası araçlarındandır. Borsada alım satım özelliği ve menkul kıymet
özelliği olmayan alacakların ve duran varlıkların sermaye piyasası işlemlerine konu
edilmesini sağlayacak menkul kıymetleştirme işlemi olarak kabul edilir. Varlığa
dayalı menkul kıymetleştirmelerin şekil şartları ve çıkarılma usulleri tebliğle hüküm
altına alınmış ve kendine özgü bir kıymetli evrak türü olarak ihdas edilmişlerdir.
Varlığa dayalı menkul kıymetler borçlanma senedi olarak tahvillerin bazı türlerine
benzemektedirler.327
Varlığa dayalı menkul kıymetler; menkul kıymetleştirme uygulaması ile çok sayıda
borçlunun bulunduğu, belli bir zamana yayılmış ve belgelenmiş alacak kalemleri ile
aktifin belli bir bölümünü oluşturan duran varlıkların menkul kıymet haline
getirilerek alım satımı şeklinde ortaya çıkmaktadır.328 Menkul kıymetleştirme,
şirketlerin varlığa dayalı alacakları üzerinde gerçekleştirilebileceği ipotek kredilerine
324
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dayalı alacakları üzerinde de meydana getirilebilir. İpotek, borcun ödenmesini
güvenceye alan teminattır. Şirketler nakit bulma amacıyla, ipotek kredilerine dayalı
alacaklarını menkul kıymetleştirebilirler. Diğer bir ifadeyle, şirketler ipotek
kredilerine dayanan alacaklarını menkul kıymetleştirerek bunları likit hale
getirirler.329
Varlığa dayalı menkul kıymetler bilançonun aktifinde yer alan -gayrimenkul dâhilher türlü maddi varlık karşılık gösterilerek çıkarılabilen menkul kıymet türüdür.
Ancak, sermaye piyasası mevzuatımız varlığa dayalı menkul kıymeti bilanço
aktifinde yer alan kalemlerden yalnız alacaklar kalemi ile sınırlamıştır. Varlığa dayalı
menkul kıymetler bütün dünyada finans sektöründe görülen menkul kıymetleştirme
akımının bir bölümüdür.330

5.2.1.7. A Tipi Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Temel olarak yatırım fonları; inançlı mülkiyet esasları doğrultusunda çeşitli sermaye
piyasası araçlarından oluşturulan portföyleri yöneten malvarlıklarıdır.331
Yatırım fonlarının yasal yapıları ortaklık şeklinde değildir. Fonu oluşturan ortaklar
aralarında bir sözleşme ile faaliyetlerini yürütürler. Bu sebeple yatırım fonlarının
tüzel kişiliği yoktur. Fonun mal varlığı, kurucunun mal varlığından ayrıdır.332
Kurucu; fonu, yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde
temsil eder, yönetir veya yönetimini denetler. Fon varlığının korunması ve
saklanmasından kurucu sorumludur.333
Katılma belgesi, belge sahibinin, fon kurucusuna karşı sahip olduğu hakları taşıyan
ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evraktır. Katılma belgesi, fiziksel
olarak basılmış bir senet biçiminde olmayıp, kaydi değer olarak kayıtlarda yer alır.
Fon içtüzüğünde kurucu dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alım satımı öngörülen
A tipi fonlara ait katılma belgesi, anılan madde hükmü uyarına menkul kıymet
329
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sayılır.334 Fon portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25’ini devamlı
olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil
Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların menkul kıymetlerine yatıran fonlar A tipidir. A
tipi olmayanlar dâhil olmak üzere borsa fonlarının katılma belgeleri menkul kıymet
niteliğindedir.335
Türkiye’de 13/04/2004 Tarihli 25432 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VII, No:23) ile
Borsa Yatırım fonları oluşturulmaya başlanmıştır. Tebliğde hüküm bulunmaması
durumunda tebliğdeki hükümler uygulanmaktadır. Borsa yatırım fonu, katılma
belgeleri borsa pazarlarında işlem gören, fonun oluşturulma sürecine doğrudan
katılan yetkilendirilmiş katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak
şekilde, portföyde yer alan menkul kıymet ve nakdi bir araya getirerek, karşılığında
fon katılma belgesi alabildiği ya da söz konusu kurumların en az asgari işlem
birimine tekabül eden fon katılma belgelerini saklama kuruluşlarına iade edip
karşılığında fonun içindeki menkul kıymetlerin payına düşen kısmını alabildiği,
riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek
amacıyla kurulan mal varlığıdır.336

5.2.1.7.1. Kupon ve Talonlar
Kupon, paylardan (hisse senetlerinden) doğan hakları temsil eden kıymetli evraktır.
Paya bağlı olabileceği gibi ondan bağımsız da çıkarılması imkân dâhilindedir. Kâr
payı dağıtımını kolaylaştıran temettü kuponu, hazırlık devresi faizi için çıkarılan faiz
kuponu, yeni pay alma sürecinde kullanılan rüçhan hakkı kuponu gibi çeşitleri söz
konusudur. Talon ise, kuponların bitmesi durumunda yeni kupon alma olanağı veren
senettir. Talona yenileme belgesi de denir. Menkul kıymet niteliğini haiz kıymetli
evrak hükümlerine tabidir.337
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5.2.1.7.2. Gelir Ortaklığı Senedi
Gelir ortaklığı senedi, kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesislerinin gelirlerine
gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetleri ifade eder. Merkez
Bankası nezdinde kurulacak Kamu Ortaklığı Fonu’na bu senetlerin satış bedelleri
kaynak olarak düşünülmüştür. Altyapı tesislerinin mülkiyeti kamu kurum ve
kuruluşlarına aittir. Gelir ortaklığı senetleri Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Kurulu’nun alacağı kararlar dâhilinde çıkarılırlar. Hamiline yazılı katılma
senetleridir. Senedi almış bulunan yatırımcılara dönem sonunda kâr payı ödenir.338
Senetle birlikte kuponları da içerir.339
Mahiyeti itibariyle katılma intifa senedini kâra iştirakli tahvile benzetenler olduğu
gibi, kâra göre değişken faizli devlet tahvili olarak kabul edenler de vardır. Gelir
ortaklığı senetleri belli bir kamu altyapı tesisinin belirli bir süre içindeki gelirinin
yine belli bir orandaki bölümü karşılık gösterilerek çıkarılır. Bu sebeple belli bir gelir
taahhüdü yoktur. Söz konusu kamu altyapı tesisinin geliri çok olursa çok, az olursa
az gelir getirir. Böylece sağlanacak fonların anapara ve faizleri, hızlandırılarak
zamanından önce üretime geçirilecek başka bir altyapı tesisinin erken üretime
geçmekle sağlayacağı gelirle telafi edilecektir.340 Gelir payı ödemeleri altı ayda veya
yılda bir yapılabilir. Gelir ortaklığı senetlerinin sabit bir getirisi söz konusu değildir.
Gelir ilgili tesisin kârı ile doğru orantılıdır. Gelir ortaklığı senetleri dövize endeksli
olarak da ihraç edilebilir. Ancak bu durumda; alım satım işlemleri, ana para ve kâr
payı ödemeleri olan dövizin, T.C. Merkez Bankası kurları dikkate alınarak Türk
Lirasına çevrilmesiyle gerçekleştirilir.341

5.2.2. Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Menkul kıymetler haricinde kalan sermaye piyasası araçları; diğer sermaye piyasası
araçları olarak tanımlanabilse de,342 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda diğer sermaye
piyasa araçları ile ilgili herhangi bir tanım söz konusu olmamıştır. Ancak 2499 Sayılı
338
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(eski) SP.Kanunu’nun 3. maddesinde menkul kıymetler dışında kalan ve şartları
Kurul tarafından belirlenen ve nukut, çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikalarının
bu araçlardan istisna tutulduğu evrak olarak tanımlanmıştır.343
Piyasaların gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan değişim neticesinde yeni koşullar
meydana gelmekte, bu koşullar içerisinde belirli tanımlar arasında kalmayan sermaye
piyasası araçları ortaya çıkabilmektedir.344 Menkul kıymet özellikleri taşımasa da
sermaye piyasasında fon değişimi için kullanılabilen bu araçlar, SPK tarafından
sermaye piyasası aracı olarak kabul edilebilecektir.345 Bu bağlamda mevzuatta şuan
için belirlenmiş veya düzenlenmiş diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin örnek
olmayışının amacı, ileride yeni oluşabilecek veya ortaya çıkabilecek diğer sermaye
piyasası araçlarının kapsam dışında kalmasını önlemektir.
Şuan için diğer sermaye piyasası araçları sınıfına girebilecek olanlardan başlıca olanı
(bir varlığa bağlı, dayalı veya belirli bir varlığın fiyat değişimine endeksli olarak
fiyatı ya da değeri belirlenen finansal araçlar şeklinde tanımlanan 346) türev araçlardır.
Fiyatlarda oluşabilecek olan riskli değişimlere karşı yatırımcıları koruyan türev
araçlar (vadeli işlem sözleşmeleri gibi347) gelişmiş piyasalarda kullanılmaktadır.348
Diğer sermaye piyasası araçlarına konu olabilecek olanlar; vadeli işlemler (futures),
opsiyon sözleşmeleri (options) ve forwads işlemlerdir. Vadeli işlemler kavramı;
futures, obsiyon ve forward işlemleri olmak üzere hepsi için kullanılmaktadır.
Bunların hepsi, piyasa bilgilerinin fiyatlara doğru olarak yansıtılmasını sağlar.349

5.2.3. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye piyasası araçları; çıkarıldıkları ülke borsalarında alım satım konusu olan ve
Kurul tarafından niteliği belirlenen menkul kıymetler ile hak ve alacakları temsil
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eden kağıtlar olarak tanımlanmaktadır. Yabancı hisse senetlerinin Türkiye’de halka
arz yolu ile satışı ancak, depo sertifikaları vasıtası ile olmaktadır.350
Türkiye’de halka arz edilecek yabancı sermaye piyasası araçlarının borsada işlem
görmesi için, işlem görme başvurusunun ya da ihracının borsa ya da yetkili sermaye
piyasası otoritesi tarafından yatırımcının korunması ya da bunun gibi bir gerekçe ile
reddedilmemiş olması, Türk Lirası veya TCMB’ce günlük alım satım kurları ilan
edilen yabancı paralar üzerine düzenlenmiş olması, ihraç edildikleri ülkede bunların
Türkiye’de satışına ve ödemelerine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmaması, devir
ya da tedavülünü kısıtlayıcı ya da sahibinin haklarını kullanmasını engelleyici
kayıtlara tabi tutulmamış olması ve yabancı ortaklıkların pay haricindeki
ihraçlarında, başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde derecelendirme kuruluşundan
notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyesine denk gelen uzun vadeli not
alması gerekmektedir.351

6. İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) Suçları
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda sermaye piyasası
araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış
veya yanıltıcı izlenim meydana getirme amacıyla yapılan işlemler neticesinde
sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenmesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır.352
Manipülatif işlemlerde asıl gaye fiyatlar üzerinde etki kurmaktır. Bu tür işlemlere en
uygun ortam menkul kıymet borsalarıdır. Menkul kıymet borsalarında borsa işlemi,
alım veya satım emirlerinin borsa üyeleri tarafından verilmesinden işlem takasının
bitmesine kadar olan süreci kapsar.353
Bu suçun düzenlenmesi ile ulaşılmak istenen amaç; arz ve talebin suni şekilde
sermaye

piyasası

içerisinde

ortaya

çıkarabileceği

bir

takım

etkilemeleri

önleyebilmektir.354
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6.1. Suçun Kanuni Unsuru
2499 Sayılı (eski) SP. Kanunu öncesine kadar (doktrindeki eski adıyla) işleme dayalı
aldatıcı hareketler yapma suçuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. İlgili
hüküm 1992 tarihinde Kanun’un genelinde yapılan değişiklik ile 47. maddenin (A)
bendine yeni bir alt bent eklenerek gerçekleştirilmiştir.355 Buna göre söz konusu suç;
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nun 47/A maddesinin 2 no lu bendinde; yapay olarak,
sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı
izlenimini uyandırmak, bu araçların fiyatlarını aynı seviyede tutmak, artırmak ya da
azaltmak amacıyla alım ve satımını yapan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri
ve bunlarla birlikte hareket edenlerin cezalandırılacağı,356 şeklinde yer almıştı. Ancak
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 107. maddesinin 1. fıkrasında (yeni adıyla) işlem
bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu bu defa; sermaye piyasası
araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış ya
da yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım ya da satım yapanlar, emir verenler,
emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenlerin
cezalandırılacağı357 şeklinde belirtilmiştir.
Böylece 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nda sermaye piyasası araçlarına yönelik
gerçekleştirilebilecek olan eylemlerdeki “yapaylık” kavramı, 6362 Sayılı (yeni)
SP.Kanunu’nda “yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak” şeklinde ifade edilerek
daha belirgin hale getirilmiştir. Nitekim Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 30/03/2016
tarih, 2015/18395 E. ve 2016/14177 K. Sayılı kararında yüksek mahkeme, ilgili paya
ilişkin olarak gerçekleştirilen manipülatif işlemlerle yapay fiyat ve piyasa oluşumuna
neden olunduğu ifadelerine yer vermiştir.

6.2. Korunan Hukuki Değer (Menfaat)
Sermaye piyasası, küçük tasarruf sahibi olan yatırımcılara ait tasarrufların
değerlendirilebilmesini sağlaması açısından önemli bir işleve sahiptir. Sermaye
piyasaları işlevlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için tasarruf sahiplerinin korunması
355
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gerekmektedir. Yatırımcıların korunmasından maksat, onların diğer yatırımcılar ile aracı
kurumlara karşı, ihraççılar ile üçüncü kişilere ve denetim mekanizmalarına karşı
korunması, güvence altına alınmasıdır.358
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun SP.Kanunu’ndaki
düzenleniş amacı, piyasanın düzgün şekilde çalışmasının sağlanması ve işlevselliğini
sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürebilmesidir.359
Sermaye piyasasında kamunun aydınlatılması ile sağlanan güvenli ortam sayesinde hem
milli ekonomi gelişmekte, hem de bu alanda faaliyet gösteren yatırımcılar yatırımlarını
daha az riskli bir ortamda değerlendirerek kazanç sağlayabilmektedir.360
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 107. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmiş olan
eylemlerin -işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu olarak- tanımlanması
ile birlikte korunmak istenen hukuki değer; yatırımcıların mali hakları ve milli ekonomi
olmaktadır.361

6.3. Fail (Suçun Aktif Sujesi)
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 107/1. maddesinde; sermaye piyasası araçlarının
fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış ya da yanıltıcı
bir izlenim uyandırmak amacıyla bir takım alım ya da satımları yapanlar, emir
verenler, emir iptal edenler veya emir değiştirenler ya da hesap hareketleri
gerçekleştirenler bu suçun faili olarak cezalandırılmaktadırlar.362
Bu suçun aracı kurum veya yatırımcı tarafından meydana gelmesi açısından herhangi
farklı bir durum söz konusu olmamaktadır.363 Buna göre bu suçun faili herkes
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olabilmektedir. Dolayısıyla özel bir faillik durumu, yani özgü bir suç durumu söz konusu
değildir.364
Tüzel kişiler bakımından ise SP.Kanunu’nun 114. maddesi gereği -herhangi bir tüzel
kişinin menfaatine yönelik işlenmesi durumunda- ilgili tüzel kişi hakkında yine tüzel
kişilere özgü güvenlik tedbirlerine başvurulacağı belirtilmiştir.365

6.4. Suçun Maddi Unsuru
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun maddi unsurları 6362
Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 107/1. maddesi kapsamında detaylı ve belirgin bir
şekilde belirtilerek; bu unsurların sermaye piyasası araçlarının alım ve satımını
yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek ya da hesap hareketleri
gerçekleştirmek olduğu ifade edilmiştir.366
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’ndaki tanımda aktif bir piyasa ve ondan daha geniş bir
kapsam söz konusudur. Dolayısıyla bu suç ile ilgili manipülasyon eyleminde maddi
unsur bakımından -eski Kanun’daki nitelendirmeye nazaran- bir genişleme söz
konusu olmuştur.367
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu ile eski Kanun’daki muğlaklık ortadan kaldırılmıştır.
Eski Kanun’da “alım ve satım” ibareleri arasında yer alan “ve” bağlacı “veya” olarak
değiştirilmiş, böylece bu suç net bir şekilde seçimlik hareketli bir suç haline
getirilmiştir. Bununla birlikte eski Kanun’da yer alan alım ve satım yapma işlemleri
ile suç tamamlanmakta, yalnızca emir verme işlemi teşebbüs olarak kabul
edilmekteydi. Ancak yeni Kanun ile alım satım yapmanın yanı sıra yalnızca emir
verme, emri iptal etme, emri değiştirme, hesap hareketi gerçekleştirme işlemleri de
suçun tamamlanmış sayılabilmesi için yeterli olarak kabul edilmektedir. Bununla
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beraber eski düzenlemedeki “yapay olarak” ifadesi, yeni Kanun’da “yanlış veya
yanıltıcı izlenim uyandırma” ifadesi olarak değiştirilmiştir.368

6.4.1. Hareket
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nda bu suçun hareket unsuruna ilişkin alım ve satım
eylemleri kalıp halinde birlikte düzenlenmiş ve bu hareketlerde yapaylığın ne olduğu
ve ne zaman meydana geldiğine ilişkin hususlar kanunilik ilkesine aykırı olarak
genel ifadelerle açıklanmak zorunda kalınmıştı.369
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat
değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim
uyandırmak (...)” şeklindeki ifade ile düzenleme yapılarak suça konu eylemler daha
da belirgin hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu suça ilişkin alım ve satım hareketi,
“alım veya satım” olarak düzenlenerek bu eylemler açıkça seçimlik hale getirilmiş,
ayrıca başkaca eylemler de madde metnine eklenerek suçun hareket unsuru
genişletilmiştir.
SP. Kanunu’nun 107/1. Maddesinde seçimlik (hareketli) olarak belirtilen bu
hareketler ihmali değil, icrai niteliktedirler.370 Bu icrai işlemler, (yeni) SP.Kanunu’nda
sermaye piyasası araçlarının alım veya satımını yapma veya bunlara ilişkin herhangi bir
emir verme ya da bu emri değiştirme veya iptal etme ya da hesap hareketleri
gerçekleştirme olarak sıralanmış ve bu tip aldatıcı hareketler de suç olarak kabul
edilmiştir.371
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon), -somut zararın önceden
öngörüldüğü zarar suçlarından farklı- bir tür tehlike suçudur.372 Bu suçta yapılan
eylemin elverişlilik durumu her somut olaya göre ayrı ayrı ele alınmalıdır. Eylemin
elverişli olup olmadığının ölçütü; sermaye piyasası aracının değerini tehlikeye girip
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girmediğinden ziyade, daha geniş anlamda sermaye piyasasının kendisine ait etkinliğinin
tehlikeye maruz kalıp kalmadığı noktasıdır.373

6.4.1.1. Alım ya da Satım Yapılması
Alım, para mukabilinde mal ve hizmetlerin edinilmesidir. Satımda satıcı; alıcının
borçlandığı bir satış parası mukabilinde, satılan malın teslim ve mülkiyet devri
yükümlülüğü altına girer.374 Sermaye piyasası hukuku bağlamında ise alım ya da
satım; borsa içerisinde meydana gelen, sermaye piyasası araçlarının alım veya
satımına dayalı, peşin işlem bazlı borsa işlemidir. Bu işlemde yatırımcılar alım veya
satım emri verebilir, bu emri borsaya iletebilir ve gerçekleştirebilirler.375
Sermaye piyasası araçlarından herhangi biri, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçundaki alım veya satım işlemine konu olmaktadır. İşlem bazlı
piyasa dolandırıcılığındaki bu tip alım ya da satımlar; gerek birincil piyasalarda,
gerekse ikincil piyasalarda söz konusu olabilir.376

6.4.1.2. Emir Verilmesi-İptal Edilmesi-Değiştirilmesi veya Hesap Hareketleri
Gerçekleştirilmesi
Emir vermek; yatırımcının bizzat kendisi tarafından ya da onun görevlendirdiği
temsilcilerince piyasa yatırım araçları alımına yönelik aracı olan kurumlara verilen
talimatlardır.377
Alım veya satıma ilişkin müşteri emirlerinin aracı kurum yetkilisine iletilmesine ilişkin
esaslar, sözleşmede belirtilmelidir. Buna göre bunların yazılı olarak ya da telefon,
telefaks, telgraf, teleks gibi bir takım iletişim araçları vasıtası ile sözlü olarak iletilmesi
de söz konusu olabilmektedir.378
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Hukuka uygun olarak emir verilmiş olabilir. Ancak verilmiş bu emrin değiştirilmesi
veya iptal edilmesi piyasa araçlarının fiyatlarına veya arz ve taleplerine yönelik
yanlış ya da yanıltıcı bir izlenim ortaya çıkarmak için meydana getirilmiş de
olabilmektedir. Bunun için emri veren ile emri değiştiren ya da iptal eden kişiler
farklı olabilmektedir. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu
açısından, hesap hareketleri gerçekleştirmek fiili de tıpkı emir vermek, emir
değiştirmek veya emir iptal etmek gibi seçimlik hareket olarak öngörülmüştür.379
İkinci el piyasalarda sermaye piyasası araçları aracı kurum ile alınıp satılabilir.
Örneğin yatırımcı, ilgilendiği sermaye piyasası aracı için aracı kuruma alma ya da
satma emri verebilir. Ya da ilgili sermaye aracı için daha önce aracı kuruma ilettiği
alma veya satma emrini iptal edebilir ya da emrin içeriğini değiştirebilir. Yatırımcı,
alım satım emri vermeden hesap hareketleri gerçekleştirebilir. Örneğin, yatırımcı
virman talimatı vererek hesap hareketi gerçekleştirebilir. Bu şekilde verilen emir ve
talimatlar aracı kurum tarafından yerine getirilir. Kanunun işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu olarak öngördüğü bu fiiller, alım veya satım
yapmak ile aynı etkiyi doğurmaya elverişlidir. Yani bu fiiller sermaye piyasası
araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve talepleri hakkında yanlış veya
yanıltıcı izlenim uyandırma gücüne sahiptirler. Zira yatırımcının ilgili emir veya
talimat vermesi ile eş zamanlı olarak sermaye piyasası etkilenmektedir. Bu sebeple,
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu, alım ya da satım yapmanın yanında bu fiilleri de
piyasa dolandırıcılığı suçu (manipülasyon) kapsamı içinde öngörmüştür.380

6.4.1.3. Hareketin Aldatıcı Nitelikte Olma Şartları
Piyasa fiyatı; mal, döviz, kıymetli evrak biçimindeki bir iktisadi varlığın, belirli bir
tarihteki piyasa arz ve talebine göre oluşan fiyatıdır. Buna cari fiyat veya rayiç değer
de denebilir.381 Sermaye piyasası içerisinde aldatıcı nitelikte alım ya da satım
yapılması veya alım ya da satıma ilişkin emir verilmesi, değiştirilmesi veya iptali ya
da yapılacak olan hesap hareketleri piyasanın arz talep dengesini olumsuz yönde
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etkiler. Manipülatif nitelikte olan bir takım aldatıcı işlemler; sermaye piyasası
aracının mülkiyetinde herhangi bir değişim olmaksızın, bilinçli bir biçimde, belirli
bir amaca yönelik olarak veya kendi adına ya da aralarında anlaştıkları belirli kişi
veya kuruluşlarla belirli bir amaca yönelik sürekli alım ya da satım işlemleri
yapılarak veya emir verilerek, emir değiştirilerek, emir iptal edilerek veya hesap
hareketleri gerçekleştirilerek meydana getirilebilir.
Sermaye piyasasında yapılabilecek olan alım ya da satım işlemleri ile bu işlemlere
ilişkin verilen, değiştirilen veya iptal edilen emirlerde ya da gerçekleştirilen hesap
hareketlerinde; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve
taleplerine ilişkin olarak yanlış ya da yanıltıcı izlenim uyandırma amacının
bulunması, ilgili hareketin aldatıcı nitelikte olabileceğinin göstergesidir.

6.4.1.3.1. Hareketin Yanlış veya Yanıltıcı İzlenim Uyandırması
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nda sermaye piyasası araçlarının; arz ve talebini
etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede
tutmak, arttırmak ya da azaltmak amacıyla alım

ve

satım

işleminin

yapılması

gerekmekteydi. 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda da, sermaye piyasası araçlarının
fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış ya da yanıltıcı
izlenim uyandırma amacı ile alım ya da satım eylemlerinin yanısıra, alım ya da
satıma ilişkin emir verme, emir iptal etme, emir değiştirme veya hesap hareketleri
gerçekleştirme eylemlerinde bulunularak bu suçun oluşabileceği vurgulanmıştır.382
2499 Sayılı (eski) SP. Kanunu’nda düzenlenen bu suç ile ilgili olarak alım ve satım
eylemlerinde yapaylık aranmaktaydı. Manipülasyonun doğasında yapaylık olduğu
için “yapaylık” ibaresinin madde metninden çıkarılması ile, işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda nitelik itibari ile bir değişiklik söz konusu
olduğu söylenemez. Dolayısıyla, 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda bu suç ile ilgili
düzenleme

2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’na -bir bakıma- sadık kalınarak

yapılmıştır. Ancak AB’nin 2003/6/EC sayılı Yönergesi nazara alınarak bu suçun
unsurlarından “(...) aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak (…)” yerine,
382
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“(…) arz, talep veya fiyatına ilişkin olarak diğer yatırımcılar üzerinde yanlış veya
yanıltıcı izlenim uyandırmak (…)” ifadelerine yer verildiği görülmektedir. Böylece
aktif

bir

piyasanın

varlığı

izlenimini

uyandırmaya

ilişkin

eylemlerin

somutlaştırılması ve bunun tespitinin daha kolay hale getirilmesi amaçlanmıştır.383
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda bu suça ilişkin hareketler seçimlik olarak ifade
edilmiştir. Oysa hedeflenen yanlış veya yanıltıcı piyasa oluşturmaya ilişkin
yöntemlerin neler olduğu, 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nda -kanunilik ilkesine
aykırı olarak- genel ifadelerle açıklanmış; konuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklamalar
ise yönetmelik ve tebliğler ile belirtilmiştir.
İlgili suça ilişkin aldatıcı hareketler her ne kadar yeni Kanun’da daha belirgin bir
şekilde düzenlenmiş olsa da bu suçlara ilişkin hareketlerin neler olabileceğine ilişkin
yönetmelik veya tebliğler ile yine bir takım belirlemeler yapılmaktadır. Bu durum
kanunilik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Zira Anayasa’da kanun hükmünde
kararname ile suç oluşturulamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla yürütme
organı veya idareye düzenleyici tasarruflarla suç oluşturma yetkisi ise haydi haydi
tanınamayacaktır. Aksi durumda Anayasa’nın 7. ve 38. maddelerine aykırılık söz
konusu olacaktır.384 Ancak geçmişte Anayasa Mahkemesi 10/12/1962 tarih, 1962/198
E. ve 1962/111 K. Sayılı kararında; “ (…) esas hükümlerin yasama organınca tespit
edildiği, ayrıntıya ilişkin hükümlerin idareye bırakıldığı, yasama organının yavaş
ilerlemesi sebebiyle düzenleyici tasarruflarla suç oluşturabileceği, bunun yasama
gücünün devri anlamına gelmeyeceği (…)” şeklinde bir sonuca varmış; ancak
04/04/1991 tarih, 1990/12 E. ve 1991/7 K. Sayılı kararında bu içtihadının tam tersine
-ve haklı olarak- “(…) kanunlar arasında disiplin, adli, idari suç ve ceza öngörmesi
bakımından bir ayırım yapılamayacağına, kanun hükmünde kararnamelerle suç ve
ceza konulamayacağına (…)” hükmetmiştir. Nitekim bu hüküm ile kanunilik ilkesi
esas alınmıştır.

383
384

Kadıoğlu, a.g.m., s. 79-80.
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6.4.1.3.2. Uygunluk
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu bir tür tehlike suçudur.
Tehlike suçları -somut bir zararın netice olarak öngörüldüğü- zarar suçlarından
farklıdır. Zarar suçlarında, failin hareketiyle netice arasında somut nedensellik bağı
saptanabilmekte, buna karşılık tehlike suçlarında, somut hareketin, normun önlemek
istediği tehlike neticesini oluşturup oluşturmayacağı değerlendirmesinin yapılması
gerekmektedir. Buna göre, uygunluk göz ardı edilerek hareketin cezalandırılması ile
normun kapsamı dışında kalan eylemlere uygulanması söz konusu olacaktır.
Uygunluk,

hareketin

yalnızca

somut

zarar

tehlikesi

oluşturması

halinde

varsayılabilir. Bu bakımdan her somut olayda, fail tarafından meydana getirilen
hareketin, normun önlemek istediği tehlike neticesini oluşturmaya uygun olup
olmadığı

değerlendirilmelidir.

Bu

suçta

failin

amacı

belirli

bir

neticeyi

gerçekleştirmektir. Dolayısıyla bu amaca uygun olmayan alım veya satım ya da
herhangi bir emir veya hesap hareketi işlemi anılan suça ilişkin icra hareketi olarak
dahi kabul edilemeyeceğinden, cezalandırılması da mümkün olmayacaktır. Bunun
için fail tarafından yapılan gerçek olmayan yanılış ya da yanıltıcı biçimdeki ilgili
hareketleri sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek güce sahip
olmalıdır.385
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda manevi unsur kapsamında
değinilen amaçlarla sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir takım ilgili işlemlerin
yapılması durumunda hukuka aykırılık unsuru da karine olarak gerçekleşmiş
olacaktır. Dolayısıyla her somut olayda söz konusu suç tipinin maddi ve manevi
unsurlarının saptanması, aynı zamanda hukuka aykırılık unsurunun varlığı yönünde
de bir belirleme olacaktır. Ancak bu belirleme yeterli olmayıp, olayda herhangi bir
hukuka uygunluk nedeninin de bulunmadığının ortaya konulması gerekir. Genel
olarak başta TCK olmak üzere hukukun bütünlüğü gereği, hukukun diğer
alanlarından kaynaklanan hukuka uygunluk nedenlerinden, işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun yapısına uygun olanlar, koşulları mevcutsa
elbette ki burada da uygulama alanı bulacak ve fiil tipik olsa da hukuka aykırı
olmayacak, dolayısıyla suç teşkil etmeyecektir.386 Dolayısıyla
385
386

uygunluğun

tespit

Evik, a.g.e., s. 176-178.
Dursun, a.g.e., s. 293-294.
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edilmesi için hakimin her somut olayda mesleki bilgisinden veya bilgisini aşması
durumunda uzman bir bilirkişiden faydalanması gerekmektedir.387

6.4.1.4. Hareketin Önemi, Şekli ve Sayısı
Sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenmesi tehlikesi işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda aranan neticedir. Ancak bu tehlike
neticesinin de ancak; bu suç bakımından; yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak
amacıyla alım veya satım yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek
veya hesap hareketleri gerçekleştirmek biçiminde -birden çok seçimlik hareketli suç
şeklinde- oluşabileceği de belirtilmiştir. Bağlı hareketli bir suç olarak düzenlenmiş
olan bu suçta neticenin ancak maddede tarif edilen hareketler ile ve sadece icrai
nitelikte gerçekleştirilmesi halinde, kanuni tarife uygun bir eylem gerçekleşmiş
olacaktır.388

6.4.2. Netice
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun tamamlanmış olması için
sermaye piyasa araçlarına ilişkin arz ve taleplerin etkilenmiş olması gerekli ve
yeterlidir. Dolayısıyla zarar neticesinin meydana gelmesi şartı aranmamakta olup,
tehlikenin oluşmasının yeterli kabul edilebileceğinden bahisle bu suç bir çeşit tehlike
suçu niteliğinde olmaktadır.389
İşlem bazlı sermaye piyasası dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu neticenin ortaya
çıkış biçimine göre bir çeşit tehlike suçudur.390 Dolayısıyla piyasa araçlarının
fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış ya da yanıltıcı
bir izlenim uyandırmak için bir takım alım ya da satımların yapılması, emir
verilmesi, verilmiş emirlerin iptal edilmesi veya değiştirilmesi ya da hesap
hareketlerinin gerçekleştirilmesi ile sermaye piyasasının bir tehlike ile karşı karşıya
kalması bu suçun neticesi için yeterli olmaktadır.

387

Evik, a.g.e., s. 179.
Evik, a.g.e., s. 181-182.
389
Evik, a.g.e., s. 182.
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Sakin, a.g.m., s. 49.
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Nitekim yatırımcıların ve dolayısıyla milli ekonominin aleyhine olarak bu
hareketlerin gerçekleştirilmesi ile de netice ortaya çıkmaktadır.391
Hukuki bir kavram olmayan, ancak mantıki bir kavram olan nedensellik bağı,392
sadece icrai davranışlar neticesinde işlenen fiil ile oluşan netice arasındaki sebep
sonuç ilişkisini oluşturur. Bu bağ, sorumluluk alanındaki davranışları belirler. Oluşan
bir eylemden ötürü kimin sorumlu olacağı bu bağ ile açıklanır. 393 İşlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun tamamlanmış olması açısından sermaye
piyasası araçlarının arz ve talebinin etkilenmesi, aktif bir piyasa varlığı görünümünün
doğmuş olması, fiyatların artma, azalma ya da aynı seviyede tutulması şeklindeki
zarar neticesinin gerçekleşmesi aranmadığından, yani hareketin yapılması ile birlikte
neticenin de gerçekleşmesinden bahisle, nedensellik bağının tespiti burada önem arz
etmemektedir. Dolayısıyla suçun meydana gelmesi nedensellik bağı gibi bir olaya
değil, hareketin sahip olması gereken özelliklere bağlı bulunacaktır.394
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçundaki nedensellik bağı, SP.Kanunu’nun 107.
maddesinin 1. fıkrasında yer aldığı üzere sermaye piyasası içerisinde bir takım alım
veya satım işlemleri yapmak, emirler vermek, bu emirleri iptal etmek ya da
değiştirmek veya bir takım hesap hareketleri gerçekleştirmek şeklindeki hareketlerin
seçimlik olarak icra edilmesi ile sermaye piyasası işlevinin tehlike ile karşı karşıya
kalmasıdır. Bu suçun meydana gelebilmesi için somut bir tehlikeye ilişkin herhangi
bir durumun oluşması gerekmeyip, sadece piyasanın işlevselliğinin tehlikeye girmesi
gerekli ve yeterli olmaktadır. Dolayısıyla bu suçtaki illiyet bağı; suçun tanımında
belirtilmiş olan eylemlerden bir ya da birkaçının meydana getirilmesi sonucunda
piyasaya ilişkin etkin çalışma şartlarının tehlikeye girmesinden ibarettir.395
Nedensellik bağının her somut olaya göre değerlendirilmesi ve tespit edilmesi
gerekmektedir. Yatırımcının da yöneltilmesinde aldatıcı olan hareketin tespiti ile ilgili
olarak “objektif yatırımcı ölçütü” baz alınmalıdır. Dolayısıyla yatırımcının sadece

391

Evik, a.g.e., s. 184.
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul: Beta Basım, 2010, s.152.
393
Malkoç, a.g.e., s. 8-9.
394
Evik, a.g.e., s. 184.
395
Sakin, a.g.m., s. 50-51.
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aldatmaya yönelik bu işlemler sonucunda zarar tehlikesine maruz kalması için bu
aldatıcı işlemlere önem vermesi gerekmektedir.396

6.4.3. Suça Teşebbüs
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun sırf hareket (ve tehlike)
suçu olmasından dolayı, bu suçta hareketten ayrı bir netice gerçekleşmesi
aranmamaktadır. Dolayısıyla teşebbüs kural olarak mümkün olmamaktadır.397
Failin elverişli nitelikteki icra hareketlerine başlamış olmasına rağmen, hükümet
veya ilgili Bakanlık gibi bir takım unsurların müdahaleleri ile bu tip hareketler
tehlike sonucuna ulaşmadan kesilmiş olabilir. Dolayısıyla neticenin meydana
gelmemiş olmasını mutlak surette elverişsizliğe dayandırmak mümkün değildir.
Failin meydana getirdiği hareketin netice bakımından uygunluğu bulunmamasına
rağmen, hareketini aldatma kastı ile gerçekleştirmesi durumunda işlenemez suç
durumu ortaya çıkmaktadır. Örneğin; borsada işlem görmeyen, borsa kotunda yer
almayan bir şirketin payları üzerinde aldatıcı hareketler yapmak kastıyla alım veya
satım emri verilmesi ya da aracı kurumla alım veya satım çerçeve sözleşmesi
imzalanmamasına rağmen imzalandığı sanılarak alım veya satım emri verilmesi
hallerinde işlenemez suç kuralları uygulanmalıdır.398

6.4.3.1. Gönüllü Vazgeçme
SP.Kanunu’ndaki işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda gönüllü
vazgeçme olabilmektedir. Dolayısıyla bu suça ilişkin hareketleri meydana
getirenlerin eylemleri, amaçlanan netice gerçekleşmese de cezalandırılabilmektedir.
Çünkü sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine
ilişkin olarak yanlış ya da yanıltıcı izlenim uyandırmak maksadıyla; alım ya da satım
yapılması, emir verilmesi, verilen emrin iptal edilmesi veya değiştirilmesi ya da
hesap hareketlerinin gerçekleştirilmesi ile bu suça ilişkin maddi unsurlar

396

Bayındır, a.g.e., s. 102-103.
Dursun, a.g.e., s. 298.
398
Evik, a.g.e., s. 186-187.
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gerçekleştirilmiş olmaktadır.399 Ancak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak
amacıyla; alım veya satım yapma amacı ile emir vermiş olup da bunu gerçekleştirme
imkânına sahip iken emri iptal ederek harekete son verme durumu söz konusu ise bu
durumda da gönüllü vazgeçme söz konusu olabilecektir.400

6.4.3.2. Etkin Pişmanlık
Suçtan sonra ortaya çıkan haksızlığın fail tarafından giderilmesine çalışılması ile
hiçbir pişmanlık duyulmayıp haksızlığın giderilmemesi karşısında farklı yaptırımlar
uygulamak adalete olan güvenin sağlanması açısından önem arz eder.401
Suçtan dolayı oluşan zararlı sonuçları ortadan kaldırmak veya hafifletmek için çaba
gösterilmesi402 olarak ifade edilen etkin pişmanlıkta suç bütün unsurları ile
tamamlandıktan ve netice oluştuktan sonra failin vazgeçmesi durumu söz konusu
olmaktadır.403
Burada önemli olan fail hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için
söz

konusu

suç

hakkında

kanunda

etkin

pişmanlık

halinin

öngörülüp

öngörülmediğidir.404
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu, 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’ndan farklı olarak, 107.
maddesinin 3. fıkrasında işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile
ilgili olarak etkin pişmanlığa yer vermiştir. Buna göre, bu suçu işleyen kişi pişmanlık
göstererek beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere elde ettiği veya elde
edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı henüz soruşturma
başlamadan önce Hazineye ödediği takdirde hakkında cezaya hükmolunmayacak,
soruşturma evresinde ödediği takdirde verilecek ceza yarısı oranında indirilecek,

399

Şensoy, a.g.m., s. 388.
Bayındır, a.g.e., s. 124.
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Evrim Yıldırım, “Sermaye Piyasası Suçları Açısından Etkin Pişmanlık”, Ankara Barosu Dergisi,
(Şubat 2014), s. 233.
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Fatih Selman Mahmutoğlu, (Ed) Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku-2. Kitap, İstanbul: Sanat Matbaacılık, 2010, s. 52..
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kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde ise verilecek ceza
üçte biri oranında indirilecektir.405
Buradaki etkin pişmanlık, TCK’nın 168. maddesindeki etkin pişmanlık kapsamından
farklıdır. Çünkü TCK’nın 168. maddesinde ortaya çıkan zarar, mağdura aynen iade
edilerek ya da mağdura tazmin şeklinde ödenerek giderilmektedir. Ancak
SP.Kanunu’nun 107/3. maddesindeki etkin pişmanlıkta tazmine ilişkin ödeme
Hazine’ye yapılmaktadır.406
Etkin pişmanlık çerçevesinde yapılacak olan ödeme ile fail hakkında suç
duyurusunun yapılmamasından ziyade gerçekleştirilen yargılama neticesinde cezaya
hükmedilmemesi veya hükmedilecek cezada indirim yapılması amaçlanmaktadır.
Böylece etkin pişmanlık kurumu ile ilgili suçla etkili ve caydırıcı bir mücadele
edebilmenin yolları genişletilmektedir.407

6.5. Hukuka Aykırılık Unsuru
Manipülatif nitelikte olan bir takım faaliyetlerde bulunan kişilerin amaçları
kendilerine menfaat temin etmektir. Bu amaçlara ulaşmak için kullanılan alım veya
satım sözleşmeleri, verilen, iptal edilen veya değiştirilen emirler ya da yapılan hesap
hareketleri gerçeği yansıtmamakta, yapay nitelikte olmaktadır. Bu türden yapılan
işlemler sermaye piyasasının dengesini, borsanın işleyişini, yatırımcıların mali
haklarını ve milli ekonomiyi bozma tehlikesini ortaya çıkarır. Bunun için bu tip
işlemlere yönelik yasaklayıcı düzenlemeler söz konusu olmaktadır. Bu yasaklayıcı
düzenlemeler ise gerek Anayasa, gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve gerekse
de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından sözleşme serbestisine aykırılık
teşkil etmemektedir. Çünkü bu düzenlemenin amacı yatırımcıların korunmasıdır.408
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6.5.1. Hukuka Uygunluk Sebepleri
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile ilgili olarak önceki
düzenlemede özel herhangi bir hukuka uygunluk nedeni öngörülmemiştir.409 Ancak
Avrupa Birliği’nin 2003/6/AT no lu “Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi”nde,
meşru sebepler çerçevesinde kalmak şartıyla piyasa işlemleri, geri alım programları
veya fiyat istikrar işlemleri ile ilgili manipülasyon yasağının uygulanmayacağı kabul
edilmiştir.410
AB’nin

2003/6/EC

sayılı

Yönergesi

doğrultusunda411

6362

Sayılı

(yeni)

SP.Kanunu’nun 108/1. maddesinde bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı
sayılmayan haller düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler; TCMB ya da yetkilendirilmiş
başka bir resmî kurum veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından para, döviz
kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması veya finansal istikrarın
sağlanması amacıyla yapılan işlemler, Kurul düzenlemelerine göre uygulanan geri
alım programları, çalışanlara pay edindirme programları veya ihraççı ya da bağlı
ortaklığın çalışanlarına yönelik diğer payların tahsis edilmesi, SPK’nın Kanun
kapsamındaki fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ve piyasa yapıcılığına ilişkin
düzenlemelerine uygun olarak icra edilmeleri kaydıyla münhasıran bu araçların
piyasa fiyatının önceden belirlenmiş bir süre için desteklenmesi amacıyla sermaye
piyasası araçlarının alım veya satımının yapılması veya emir verilmesi ya da emir
iptal edilmesidir.412 Bu düzenlemeyi kanun hükmünü icra ya da hakkın icrası gibi
hukuka uygunluk sebepleri kapsamındaki temel örneklerden kabul etmek
gerekmektedir.413

409

İbrahim Onur BAYSAL, “Sermaye Piyasasında Manipülasyon Suçu”, (AÜ Sosyal Bilimler
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6.6. Suçun Manevi Unsuru

6.6.1. Özel Kast
Cezai ve hukuki sorumluluğun ortaya çıkması açısından manevi unsurun varlığını
gerektiren işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda fail açısından
suça yönelik bir kast bulunmalıdır.414
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda failin belirli bir amaçla
hareket etmesi arandığından dolayı bu suçun manevi unsuru özel kast olmaktadır.415
Bu suçta failin kastı; alım veya satım yapma, emir verme, emir iptal etme, emir
değiştirme veya hesap hareketleri gerçekleştirme fiilleri ile sermaye piyasası araçlarını
içermesi gerekmektedir. Yani fail verdiği emirle piyasa aracının alım veya satımının
gerçekleşeceğini ya da bu işlemin piyasa araçları ile ilişkili olduğunu biliyor ve bu
eylemin gerçekleşmesini istiyorsa kasten hareket etmiş olacaktır. Fail bu hareketleri
sermaye piyasasında yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırma saikiyle yapmaktadır.
Dolayısıyla burada cezalandırılan da yine failin özel kastı ile yaptığı eylemleri
olmaktadır.416
Bu suçta özel kast arandığı için olası kast söz konusu olamamaktadır. Fail, piyasa
araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış ya
da yanıltıcı izlenim uyandırmak maksadıyla hareket etmelidir. Dolayısıyla fail
gerçekleştirdiği herhangi bir eylemde bu amacı meydana getirebilmek maksadıyla
hareket etmedi ise sermaye piyasasının işlevselliği, çalışma düzeni tehlikeye girse de
suç oluşmayacaktır.417
Bu suçun oluşması için özel kastın aranmasının nedeni alım veya satım ya da madde
metninde belirtilmiş diğer işlemlerin meşru bir şekilde yapılıp yapılmadığının
değerlendirilebilmesinin gerektiği ve bunun için failin bu tip işlemlerde güttüğü
amacın kanun açısından önem arz etmesidir.418
414
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Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin
olarak yanlış ya da yanıltıcı izlenim uyandırmak maksadıyla yapılan alım ya da
satımlar, verilen, iptal edilen veya değiştirilen emirler ya da gerçekleştirilen hesap
hareketleri ile aslında gerçekte olmayan, aktif gibi görünen, yapay bir piyasa izlenimi
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Failin cezalandırılmasının nedeni bu tip aldatıcı
hareketlerde bulunmasından dolayıdır.419

6.6.2. Kusurluluğu Kaldıran Haller (Hata)
Failin yasa metninde belirtilen amaçlar ile ilgili olarak bilgisizliği ve bunun
sonucunda ortaya çıkan hatası kastı ortadan kaldırır. Dolayısıyla failin eyleminin
SP.Kanunu’nda düzenlenmiş olan piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu
kapsamında bir suç olduğunu bilmemesi hukuki yanılma olduğundan dolayı
sorumluluğu etkilememektedir.420

6.7. Suça Etki Eden Nedenler (Ağırlatıcı Nedenler)
2499 Sayılı (eski) SP.Kanun’un 47/A maddesinde, “diğer kanunlara göre daha ağır
bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde” şeklinde bir ifade söz konusu
idi. Ancak 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda böyle bir hükme yer verilmemiştir.

6.8. Suçların Birleşmesi (İçtiması)
SP.Kanunu’nda düzenlenmiş olan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunun başka suçlarla birleşmesi mümkün değildir. Bu kural bilgi bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu için de aynıdır.421
765 Sayılı (eski) TCK’nın 358. maddesi ile yalan haber çıkararak ve yayarak ya da
başka hileli yollara başvurarak gerçek piyasalarda veya ticaret borsalarında işçi
ücretleri ya da gıda veya ticarete konu mallar ya da yine gerçek veya hisse
senetlerinin alınıp satıldığı esham borsalarında işlem gören hisse senetleri ile diğer
419
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kıymetli evraka ilişkin piyasanın değerlerinin artırılıp azaltılmasına neden olanlar
hapis ve para cezası ile cezalandırılmaktaydı. Devamla aynı kanunun 359. maddesi
ile de 358. maddede yazılı suçları işleyenlerin ruhsatlı simsarlar veya borsa tellalları
ise verilecek olan hapis ve para cezalarının artırılacağı ve mesleklerini yapmaktan
belli bir süreye kadar yasaklanacağı belirtilmekteydi.422 Aynı şekilde 5237 Sayılı
(yeni) TCK’nın 237/1. maddesine göre; işçi ücretleri ya da gıda ya da malların
değerlerinin artırılıp azaltılması sonucunu doğurabilecek nitelikte ve bu amaçla yalan
haber veya havadis yayan ya da başkaca hileli yollara başvuran kişiler hapis ve adli
para cezası ile cezalandırılmaktadır. Yine aynı maddenin 2. fıkrasına göre fiil sonucu
gıda ya da malların değerleri veya işçi ücretlerinde sonuç itibari ile bir atrma ya da
eksilme olduğu takdirde verilecek cezanın artırılacağı; 3. fıkrasına göre de bu suçu
işleyen failin ruhsatlı simsar ya da borsa tellalı olma durumunda verilecek cezanın da
artırılarak verileceği vurgulanmıştır.423 5237 Sayılı (yeni) TCK’nın 237. maddesi,
765 Sayılı (eski) TCK’nın 358. ve 359. maddelerinde yer alan düzenlemenin
karşılığıdır. Bu düzenlemeler gerek 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu, gerekse de 6362
Sayılı (yeni) SP.Kanunu dönemlerinde genel bir düzenleme olarak kalmıştır.
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile dolandırıcılık suçu
arasındaki benzerlik incelendiğinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunun sermaye piyasası araçlarına yönelik olduğu, bu suçun SP.Kanunu’nda
düzenlenen özel bir hüküm olduğu ve yine bu suçun ortaya çıkabilmesi için herhangi
bir zararın meydana gelmesinin de aranmadığı görülmektedir. Dolayısıyla işlem bazlı
piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile dolandırıcılık suçu arasında özel-genel
norm ilişkisi söz konusudur. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunun, dolandırıcılık suçu ile birleşmesi mümkün değildir. Bazı durumlarda fail
yapay fiyat ve piyasa oluşturma amacıyla zorunlu olarak, işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) fiilinin icra

hareketlerinden birden fazlasını

gerçekleştirmek zorunda kalabilmektedir. Buna göre gerçekleştiren her eylem
bağımsız bir hareket olmadığından zincirleme suç da oluşmayacaktır.424

422
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6.9. Suça İştirak (Suç Ortaklığı)
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun tek fail ile ya da iştirak
halinde meydana getirilmesi hususunda genel kurallar uygulanmalıdır. Aracı
kurumlar işlem bazlı manipülatif işlemlere iştirak edebilirler. Bunun için aracı
kurumun bu işlemleri -herhangi bir sözleşme olsun ya da olmasın- aracı sıfatıyla
gerçekleştirmiş

olması

gerekmektedir.

İşlem

bazlı

piyasa

dolandırıcılığı

(manipülasyon) suçu kural olarak bireysel işlenebilmektedir. Ancak kurgulu şekilde
gerçekleştirildiğinde çok failli suç söz konusu olabilecektir. Çünkü bu tip kurgulu
işlerde faillerden bir kısmı devamlı surette alım, diğer failler ise devamlı surette
satım işlemleri gerçekleştirmektedir. Böylece piyasada yanlış ve yanıltıcı bir durum
oluşturmaktadır.425
Bu suç ile ilgili olarak madde metninde yer alan işlemleri emri veren yatırımcı ile
aracı kurum yetkilisi birlikte hareket ederek gerçekleştirmişlerse bunlar hakkında suç
ortaklığı hükümleri uygulanır. Ancak faillerin aralarında iştirak iradesi yok ise her
birinin eylemi diğerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.426 Bununla birlikte
işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçuna azmettiren ve yardım eden
sıfatlarıyla katılım söz konusu olabileceği gibi, maddi ya da manevi açıdan suçun
işlenmesine destek olanlar da yardım eden olarak sorumlu tutulabilirler.427

6.10. Suça Uygulanacak Usul Hükümleri

6.10.1. Madde ve Yer Bakımından Yetki
SP.Kanunu’ndaki suçlar açısından madde bakımından yetki ile ilgili olarak
SP.Kanunu’nun 116. maddesine göre bu Kanun içerisinde tanımlanan ya da atıfta
bulunulan suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye ceza mahkemeleri
yetkilidir. Dolayısıyla bu suçta görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.428
425
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Yine bu suçta “yer bakımından yetki” açısından ayrıca özel bir düzenleme söz konusu
değildir.

6.10.2. Uygulanacak Usul Hükümleri
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 115. maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçu hakkında uygulanacak yazılı başvuru ve özel soruşturma usulleri
belirlenmiştir. İlgili maddede açıkça ifade edildiği üzere işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu hakkında yapılacak adli soruşturma için,
SPK’nın

cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunması usulü “muhakeme şartı”

olarak nitelendirilmiştir. Buna göre sermaye piyasasında meydana gelen işlem bazlı
piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu

ile ilgili olarak soruşturmanın

yapılabilmesi için bu muhakeme şartının yerine getirilmesi gerekmektedir.429
SP.Kanunu’nda tanımlanan veya atıfta bulunulan diğer suçlarda olduğu gibi bu suç
hakkında da kovuşturma re’sen yapılamaz. Kovuşturmanın yapılabilmesi için
cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunma hakkı yalnızca SPK’ya tanınmıştır.
Cumhuriyet savcılığı bu başvuru neticesinde ister iddianame düzenleyebilecek,
isterse de kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verebilecektir. Şayet
cumhuriyet savcılığı ilgili başvuru üzerine kamu davası açarsa, iddianamenin kabulü
ile birlikte bir örneğini SPK’ya tebliğ edecek ve SPK kendiliğinden katılan sıfatını
kazanmış olacaktır. Yine ilgili kanun maddesine göre, cumhuriyet savcısı, SPK
meslek personelinden faydalanabilecektir. Tüm bunlarla birlikte kovuşturmaya yer
olmadığına ilişkin karar verilmesi halinde SPK, bu karara karşı itiraz edebilecektir.430
Bu itiraz, SPK tarafından idari yargıda iptal davasına konu teşkil edebilir. Suça konu
eylemin dava zamanaşımı süresi SPK’ya bildirilen tarihten cumhuriyet savcılığına
başvuru yapılacağı tarihe kadar duracaktır.431
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’ndan önceki Yargıtay’ın pek çok kararında söz konusu
başvurunun

hukuki

niteliği

hakkında

hiçbir

yorumda

ve

isimlendirmede

429
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bulunulmamıştır. Yargıtay’ın 1988 tarihli bir kararında; “(…) banka mensupları
hakkında cezai takibata geçilebilmesi için (…) ilgili Bakanın izninin alınması
gerekmektedir” diyerek bu başvuruyu “izin koşulu” şeklinde değerlendirdiği
görülmektedir. 1980 yılında ise; “bu başvurunun bir nevi şikayet olduğu ve bu
nedenle şikayete mahsus hak düşümü süresi içerisinde verilmek gerektiği” şeklindeki
bir kararına rastlanmaktadır. 432
Ceza Muhakemesi faaliyetinin yapılması, genel olarak “muhakeme koşulları” olarak
isimlendirilen ve şikayet, izin, talep, müracaat, mütalaa, karar, maslahata uygunluk,
memurluk ve seçim dokunulmazlığının kalkması gibi çeşitleri bulunan belirli bir
takım şartların oluşmasına bağlı tutulmaktadır. SP.Kanunu tarafından aranan bu
yazılı başvuru da bir muhakeme şartı olarak ifade edilmiştir. Ancak muhakeme
şartlarından olan şikayet üzerine savcının dava açma mecburiyeti olmamasına
rağmen talep şartında dava açma mecburiyeti vardır. Halbuki SP.Kanunu’nun 115/4.
maddesine göre SPK’nın itiraz hakkı bulunmaktadır. Talep şartında savcının
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi mümkün olmadığına göre, ortada
bir talep şartının varlığından söz etmek de mümkün değildir.433
Yine şikayet koşulunda; suçtan zarar gören şahıs, failin cezalandırılması yönündeki
iradesini, takibi şikayete bağlı suçlarda dava açılması ya da açılmaması şeklinde
ortaya koymaktadır. Ayrıca şikayet hakkının kullanılması için yasada belirli bir süre
öngörülmüştür. Şikayet hakkı kullanıldıktan sonra bunun geri alınabilmesi
mümkündür. SP.Kanunu çerçevesinde kendisine başvuru hakkı tanınan SPK, suçtan
doğrudan zarar gören konumunda değildir. Ayrıca savcılığa yapılacak yazılı başvuru
belirli bir süreye bağlanmamıştır ve şikayette olduğu gibi yazılı başvurunun sonradan
geri alınması da mümkün değildir. Bilindiği üzere izin koşulunda; soruşturmadan
sonra dava açmak için yeterli delillerin mevcut olduğu kanısına varılırsa, izin için
talep iddia makamı olan savcıdan gelmektedir. Yetkili makam da, bu talep üzerine
dava açılmasında kamu menfaati bulunup bulunmadığı değerlendirmesini yaparak
izin vermekte ya da vermemektedir. Talepten farklı olarak izin de sonradan geri
alınabilmektedir. Yazılı başvuruda ise savcılığın değil; SPK’nın bir girişimi söz
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konusudur, bu yüzden bu da izin koşulu olarak değerlendirilemez. Son olarak bu
koşul, “müracaat koşulu” da değildir. Çünkü müracaat koşulu; yabancı devletler
aleyhine işlenen bazı suçlarda yabancı devlet makamlarının yetkileri dâhilinde ulusal
çıkarlar ve uluslararası ilişkileri de dikkate alarak kullanmaya yetkili kılındıkları bir
koşuldur. Müracaat koşulu da aslında bir nevi şikayet koşulu gibidir, ancak belirli bir
süreye bağlanmamıştır ve şikayet gibi sonradan geri alınması mümkün değildir.
Müracaatı, talep koşulundan ayıran özellik ise; savcılık açısından dava açmanın
müracaatta mecburi olmamasıdır. Görüldüğü üzere SP.Kanunu ve Borçlar
Kanunu’nda yer alan yazılı başvuru koşulu dava açmanın mecburi olmamasından
dolayı müracaat koşuluna benzemektedir. Bu benzerliğe rağmen bu başvuru esasında
müracaat şartı da değildir. Ancak yazılı başvurunun niteliği ve hukuki sonuçları
müracaat şartı ile aynı olduğundan dolayı yazılı başvuru şartını müracaat şartı ile
aynı sayan görüş ile ayrı olduğunu sayan görüş arasında uygulamada hiçbir fark
bulunmamaktadır. Bu nedenle tıpkı müracaat koşulunda olduğu gibi, gerek dava
açıldıktan sonra, gerekse de dava açılmadan önce savcılık makamına iletilen yazılı
başvurunun geri alınması imkânı yoktur. Savcılığa yapılacak yazılı başvuru bir
kovuşturma koşulu olduğundan bu başvuru yapılmadığı sürece savcılığın
kendiliğinden harekete geçmesi, soruşturma evresine başlaması, dava açması ve her
nasılsa açılmış davaya devam etmesi de mümkün değildir.434

6.11.Yaptırım
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu hakkında SP.Kanunu’nun
107. maddesinin 1. fıkrasında hapis ve adli para cezası belirlenmiştir. Buna göre iki
yıldan az olmayan ve beş yılı geçmeyen hapis ile beş bin günden az olmayan ve on
bin günü geçmeyen adli para cezası söz konusudur. Suçtan dolayı uygulanacak adli
para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.435
Yine bu suçta da SP.Kanunu’nun 114. maddesine göre tüzel kişinin menfaatine
yönelik gerçekleştirilmesi durumunda ilgili tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü
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güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte tüzel kişilere
sermaye piyasası suçlarından dolayı idari para cezası uygulanabilecektir.

7. Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) Suçları
Sermaye piyasasında arz ve talebe ilişkin koşullar doğal rekabet ortamında,
psikolojik ve sosyal etkileşimler neticesinde meydana gelir. Bu piyasada yer alan
menkul kıymetlere ilişkin fiyatların gerçek bir şekilde oluşması ise yine arz ve
talebin tamamen gerçek piyasa koşullarında ortaya çıkmasının sonucudur.436
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçundan sonra gelen bilgi bazlı
piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu, piyasa işlevselliğini tehdit eden sermaye
piyasasındaki temel suçlardan biridir. Kamuyu aydınlatma ilkesi ile doğrudan ilişkili
olan bu suçta bulunan eylemler çeşitli ve nitelikleri itibari ile işlenişleri kolay
olmaktadır.437
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda şirketler ile ilgili olarak bir
takım yanlış ve yanıltıcı bilgiler oluşturulmaktadır. Bu yanlış ve yanıltıcı bilgiler ile
yatırımcılar yanıltılmakta, böylece sermaye piyasasında fiyatlara ilişkin arz talep
dengesi olumsuz yönde etkilenmektedir.438
Bu suçta spesifik eylemler; yalan, yanlış, aldatıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak,
haber yapmak, yorum yapmak, rapor hazırlamak ve bu bilgileri yaymak şeklindeki
şüpheli işlemler olabilmektedir.439
2014 Tarihli SPK V-102.1 no lu tebliğde bu suçla ilgili bazı işlem kalıpları
sıralanmıştır. Bunlar; belirli bir pay hakkında yatırımcıların kararlarını etkileyici
nitelikte, herhangi bir dayanağı olmayan yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek,
belirli bir payda pozisyon alındıktan sonra piyasada yanıltıcı haberler yaymak
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suretiyle yatırımcıların kararlarını ve dolayısıyla payların fiyatını etkilemeye dönük
faaliyetlerde bulunmak440 olarak ifade edilebilir.
Bu suçta piyasa araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek yalan, yanlış ya da yanıltıcı
bilginin yatırımcılara ulaşması için kitle iletişim araçları kullanılır. Bununla birlikte
gelişen teknoloji sayesinde kapalı sistemler üzerinden de yatırımcılara ulaşılmakta ve
bu suç işlenebilmektedir.441
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun SP.Kanunu’ndaki
düzenleniş amacı gibi bu suçun da düzenlenmesi ile piyasanın düzgün şekilde
çalışmasının sağlanması ve işlevselliğinin sürdürülebilmesi amaçlanmış olduğundan
sermaye piyasasının etkinliği bu suçun hukuki konusunu oluşturmaktadır.442

7.1. Suçun Kanuni Unsuru
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile ilgili olarak 2499 Sayılı
(eski) SP.Kanunu’nun 47. maddesi 1992 ve 1999 yılında iki kez değiştirilmiş,
29/04/1992 tarih ve 3794 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile gerçekleştirilmiştir. 1999
yılındaki değişiklikte ise, madde metninde herhangi bir değişiklik yapılmamış sadece
suçun cezası ağırlaştırılmıştır.443
Bu suçun

bugünkü

hali, SP.Kanunu’nun

107. maddesinin 2.

fıkrasında

düzenlenmiştir. Maddede suç; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini ya
da yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi
vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, yorum yapmak ya da rapor hazırlamak
veya bunları yaymak ve bu suretle menfaat sağlamak şeklinde tanımlanmaktadır.444
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7.2. Korunan Hukuki Değer (Menfaat)
Borsalar; ekonomik, iktisadi, siyasi ya da sosyal olaylardan, ülkenin önde gelen
şirketlerinin mali durumlarından doğrudan etkilenir. Bu yüzünden borsaya yönelik
yapılan açıklamaların, eleştiri ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtması, şirketlerin
içerisinde bulundukları durumu en seri, en etkin ve en doğru şekilde piyasaya
aktarmaları gerekmektedir. Bu suç ile önlenmek istenen de gerçeği yansıtmayan
bilgilerin ya da gerçek olmakla beraber zamanında borsaya ulaşmayarak
yatırımcıların yanlış kararlar almasının önüne geçilmesi ve borsada oluşabilecek bu
etkilenmenin en aza indirgenip milli ekonominin ve yatırımcıların olası etkilenmeleri
sonucu doğabilecek zararların asgari düzeye indirilmek istenmesi veya hiçbir şekilde
olumsuz etkilenmelere maruz kalmamasının sağlanmasıdır. Bilgi bazlı manipülatif
fiillerin suç olarak düzenlenmesi ile korunmak istenen hukuki değerler, kamunun
aydınlatması ilkesi doğrultusunda milli ekonomi ve yatırımcıların mali haklarıdır.445
Anayasa’nın 48. maddesinde; “devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır”446 hükmü söz konusudur. Dolayısıyla sermaye
piyasasının güvenli, istikrarlı ve sağlıklı işleyişine zarar verilmesinin önlenmesi de
icap etmektedir.447
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile kamuyu aydınlatma ilkesi
arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Burada manipülatif eylemler suç
oluşturmakla birlikte ayrıca kamuyu aydınlatma ilkesini de zedelemektedir.448
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun maddi unsurlarında yer alan
hareketlerdeki gibi bu suçta da korunan hukuki değer, yatırımcıların gerçek bilgiye
vaktinde ulaşmasının sağlanması olup, yatırımcıların doğru karar almalarına ilişkin
teminatın sağlanması ve onların mali menfaatlerinin güvence altına alınmasıdır. Bu
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durum geniş anlamda ele alınacak olursa, burada korunan hukuki değerin ekonomik
düzenin korunması olduğu sonucuna da ulaşılabilir.449

7.3. Fail (Suçun Aktif Sujesi)
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile ilgili olarak eski 2499
Sayılı (eski) S.PKanunu’nda “(…) yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verilmesi,
haber yayılması, yorum yapılması” şeklindeki ifade ile madde metnindeki bu
eylemleri gerçekleştiren herkesin fail olabileceği belirtilmişti.450 6362 Sayılı (yeni)
SP.Kanunu’nunda da bu suçun faili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını,
değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış ya da
yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan ya da rapor
hazırlayan

veya

olabilmektedir.

bunları

yayan ve

bu suretle menfaat

sağlayan herkes

451

Bu suçta fail, tek bir kişi olabileceği gibi, birden fazla kimse de olabilecek, failin
birden fazla olması halinde (aralarında birlikte suç işleme yönünde irade birliği
olmak şartıyla) suç ortaklığı söz konusu olabilecektir.452 Ayrıca failde herhangi bir
özellik aranmamaktadır. Dolayısıyla bu suçun faili herkes olabilir. Bununla birlikte bu
suçta tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri de uygulama alanı bulmaktadır. 5237
Sayılı TCK’da tüzel kişiler için öngörülen güvenlik tedbirleri ise müsadere ve iznin iptali
olarak belirtilmiştir.453

7.4. Suçun Maddi Unsurları
6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçuna ilişkin maddi unsurlarıyla eylem tiplerinde genişleme söz konusu olmuştur.454
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7.4.1. Hareket
Hukuksal değerin zarar görmesi kural olarak yaptırıma tabi tutulmuştur. Ancak
bunun istisnası olan tehlike suçlarında, hukuki değerin zarar görme riski yaptırım
altına alınmıştır. Ekonomik suçlar genelde soyut tehlike suçu olarak düzenlenmiştir.
Gerek işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçuna ilişkin, gerekse bilgi
bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçuna ilişkin eylemler ile meydana getirilen
netice sermaye piyasası için tehlikeli olabilmektedir. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçunun 6637 Sayılı Kanun değişikliği öncesinde soyut tehlike suçu
olduğu söylenebilse de,455 6637 Sayılı Kanun ile 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun
107/2. maddesinde yapılan değişiklik ile artık bu suç zarar suçu olmuştur.456
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun SP.Kanunu’ndaki tanımına
bakıldığında yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber
vermek, yorum yapmak veya rapor hazırlamak ya da bunları yaymak şeklinde birçok
seçimlik hareket olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu suç, işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu gibi seçimlik hareketli bir suçtur.457
Eski Kanun’da bu suçun icrai hareketler yanında “bilginin açıklanmaması” gibi
ihmali davranışlarla da meydana getirilebileceği; yeni Kanun ile sadece icrai
hareketlerle meydana getirilebileceği belirtilmiştir.458 Nitekim İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi’nin 16. Ceza Dairesi’nin 21/02/2018 tarih, 2017/3392 E. ve 2018/561 K.
Sayılı kararında 6362 Sayılı Yasa’nın 107/2. maddesinde bilgi açıklamamanın suç
olarak düzenlenmediği gibi atılı suçun ihmali hareketle işlenemeyeceği, bunun
yanında aynı yasanın 15. maddesinde “yatırımcıların kararlarını etkileyecek
bilgiler… ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuoyuna açıklanır” ve 2. fıkra buna
ilişkin usul ve esaslarını Kurul tarafından belirleneceğini hüküm altına alıp buna göre
açıklanması gerektiği kabul edilse dahi suç tarihi olan 13/08/2013 tarihinde bu
konuda SPK tarafından henüz bir düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından 15.
maddeye aykırılıktan da bahsedilemeyeceği gibi, özellikle suç tarihinden sonra
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yapılan değişiklikle “menfaat temini” hususunun bulunması gerekmesi karşısında
(…) istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir.
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nda piyasa araçlarının değerlerini etkilemek amacı ile
hareket edilmesi bu suça konu olmaktaydı. Dolayısıyla fiyat-değer ayrımı yapılmakta
ve aslında fiyatın değeri yansıttığı (fiyatın bir çeşit değer göstergesi olduğu) kabul
edilmekteydi. Ancak yeni 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu ile bu suça ilişkin maddi
unsurlar noktasında genişlemeye gidilmiş ve sadece değer etkileme amacı
aranmayıp, ayrıca bu araçların fiyatlarını ve yatırımcıların kararlarını etkileme
amaçları da bu suça konu edilmiştir.459
Bu suçta hareketin elverişliliği hususu işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunda olduğu gibi her somut olaya göre ayrı ayrı ele alınmayı gerektirmektedir.460

7.4.1.1. Bilgi Vermek
Bilgi; öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile elde edilen gerçeği ifade eden bir
kavramdır.461 Bu suçta bilgi vermek; suçun maddi konusunu oluşturan sermaye
piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikte olmak şartıyla, borsanın bütünü
hakkında ya da menkul kıymetleri borsada işlem gören bir şirketin mali, iktisadi
durumu hatta bu şirketlerin ortaklarının kişisel, ailevi durumları hakkındaki bilgilerin
başkalarına aktarılması, iletilmesidir. Sermaye piyasasında işlem gören şirketlere ait
menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek nitelikteki bir takım kişisel bilgilerden
bahsedilmektedir. Bu bilgiler ilgili şirketin yurt dışından önemli miktarda
sendikasyon kredisi alacağı, mali yapısı güçlü başka bir şirketle ortaklık yapacağı
veya birleşeceğine ilişkin malumat şeklinde olumlu bir konuya ilişkin olabileceği
gibi, şirketin iktisadi durumunun kötüye gittiği, vergilerini ödeyemez hale geldiği,
vergi borcu sıralamasında ülkede birinci sıralarda yer aldığı, yöneticilerinden
herhangi birinin ölümcül bir hastalığa kapıldığı, yurt dışına kaçmak üzere olduğu,
şirkette grev veya lokavt kararı alınmak üzere olduğu, şirket ortak veya
yöneticilerinin diğer ticari girişimlerinde başarısız oldukları, borsada veya kumarda
459
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büyük paralar kaybettikleri, iflasın eşiğinde olduklarına ilişkin malumat şeklinde
olumsuz bir konuya ilişkin de olabilir.462 Dolayısıyla bu suçun tanımında yer alan
bilgi kavramı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek her türlü bilgiyi
kapsamaktadır.463
Gerçek dışı bilgi veya söylentileri yayanlar, bu asılsız bilgileri ortaya atanlarla aynı kişi
olmayabilirler. Bu eylemin yapılması basın yayın yolu ile söz konusu olabileceği gibi,464
özel konuşmalarla yayılmaya kadar tüm versiyonları içermektedir. Dolayısıyla
günümüzdeki yaymak kavramı basın yayın şeklini de kapsayan, neşretmekten de geniş
bir şekilde ortaya çıkmaktadır.465

7.4.1.2. Söylenti Çıkarmak
Söylenti (kesinlik kazanmayan haber466) çıkarmak, Avrupa Birliği’nin Piyasanın
Kötüye Kullanılması Direktifi’nde de bahsedilen ve madde metnine alınan bir
harekettir.467 Söylenti sözlük anlamı bakımından ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik
kazanmayan, haber veya rivayettir.468 Dolayısıyla söylenti çıkarma eylemi de bu
kesinlik kazanmayan haber ya da rivayetin ortaya atılarak ağızdan ağıza dolaşmasını,
aktarılmasını gerçekleştirmektir.
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda, yatırımcılara yönelik
şirketle ilgili asılsız bir takım söylentiler çıkartılarak piyasadaki arz ve talep
dengesini etkilemek ile fiyatlar istenilen yöne çekilmek istenir. Yatırımcıların kısa
süreli kazanç peşindeyken, şirketlere ve paylara ilişkin kamuya duyurulan gelişmeler,
finansal tablolar ve bunların analizi yerine, manipülatif amaçlı aslı olmayan bir takım
söylentileri dikkate alması büyük kayıplara uğramasına ve piyasadan uzaklaşmasına
neden olabilir. Bu durum sermaye piyasasının fon arz ve talebinin karşılanmasına ve
sermayenin tabana yayılması ilkelerine ters düşmektedir.469
462
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7.4.1.3. Haber Vermek
Haber iletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi olarak tanımlanmaktadır.470
Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile ilgili madde metninde yer alan
hareketlerden biri olan haber vermek, genel ya da özel nitelikteki bir bilginin başkaca
kimselere iletilmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla buradaki haber verme fiili,
medyanın aracılığı ile olabileceği gibi birebir konuşmalar dahi olabilmektedir. Ancak
burada haber vermek sureti ile iletilen bilginin sermaye piyasasının değerini
etkileyebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Haber vermede, bilgi vermenin aksine
salt şirketlerin mali ve iktisadi durumu, ortak veya yöneticilerinin kişisel ya da ailevi
durumları hakkında bilgileri aktarma söz konusu değildir. Bilakis bu neviden bilgilerden
ziyade ülkenin savaşa gireceği, ekonomide oluşabilecek devalüasyon gibi genel bir
takım bilgilerin yazılı ya da sözlü bir şekilde iletilmesi de mümkün olabilmektedir.471
Haber verme eylemi basın mensupları açısından hukuka uygunluk sebebi gibi
görünse de suçun meydana gelebilmesi için özel kast arandığından, basın
mensuplarında böyle bir amaç olmadığı sürece bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçu da oluşmayacaktır.472

7.4.1.4. Yorum Yapmak
“Yorum” Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükte; bir yazının ya da sözün,
anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma olarak tanımlanmaktadır.473
Doktrinde ise; hukukta kaynak bir metnin anlam ve kapsamını belirlemek amacıyla
kanun koyucunun iradesinin ne olduğunu anlamak noktasında yapılan bir eylemdir.
Dolayısıyla yorum yapmak bir şekilde öğrenilen olay, bilgi, havadis veya haberin
kaynak alınarak, bunlar hakkında kişinin kendi görüşünü açıklamasıdır. Madde
metnindeki yorum yapmak eylemi de; belirli bir olay, bilgi ya da haberi kullanarak
sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikte olan bir takım yalan,
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yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz özel ya da genel nitelikte görüş veya kanaat açıklamaları
olmaktadır.474
İlgili maddedeki yorum kavramı, ekonomik konulardaki yorumları kapsamaktadır.
Dolayısıyla ekonomik konular hakkında yapılan yorumların piyasadaki herkesin mesleki
tecrübelerine dayanarak yapabileceği bir takım analizler şeklinde olması gerekir.
Bunların ötesinde piyasa araçlarının değerlerini etkileyebilecek düzeyde olmadığı
müddetçe suç teşkil etmeyecektir.475
Burada yorumdan kasıt; herhangi bir durum hakkında, bir şekilde öğrenilen belirli bir
bilginin kaynak alınması, ancak o bilgiye kişisel görüş veya düşünce ilave edilerek ifade
edilmesidir. İlgili maddede yorum yapmak ifadesi ile belirtilmek istenen nokta, sermaye
piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek olan yalan, yanlış veya yanıltıcı bir takım
özel ya da genel düşünce ve kanaatleri katarak açıklamaktır.476

7.4.1.5. Rapor Hazırlamak veya Bunları Yaymak
AB müktesebatına uyum kapsamında AB düzenlemelerinde de yer alan haber
niteliğinde olmasa dahi söylenti çıkarma gibi rapor hazırlama fiili de madde
kapsamına almıştır.477 Rapor sözlükte; herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme,
araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazanak
anlamına gelmektedir.478
Yatırım

araçlarının

fiyatları

ve

değerleri

hakkında

bir

takım

raporlar

hazırlanabilmekte veya bunlar yayınlanabilmektedir. Ancak hazırlanan raporların
tamamen yalan olması dışında gerçeklik payı da bulunmaktadır. Fakat bu raporların
yapılış şekilleri, başkalarını hataya yöneltecek nitelikte olması madde metninde yer
alan suçu meydana getirecektir.
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7.4.1.6. Hareketin Aldatıcı Nitelikte Olması Şartları

7.4.1.6.1. Hareketin Yalan, Yanlış veya Yanıltıcı Olması
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda sermaye piyasası
araçlarının fiyatlarının, değerlerinin ya da yatırımcıların kararlarının etkilenmesi
amacıyla bilgi verme, söylenti çıkarma, haber verme ya da rapor hazırlama veya
bunları yayma ilişkin hareketlerin “yalan, yanlış, ya da yanıltıcı” olması
gerekmektedir.
Eski madde metninde yer alan ve ilgili suçun maddi unsurunu oluşturan hareketleri
niteleyen yalan, yanlış ya da yanıltıcılık sıfatları ile birlikte zikredilen “mesnetsiz”
sıfatı yeni madde metninden çıkarılmıştır. Buna göre sözlükte yalan; “doğru
olmayan, gerçeğe uymayan söz,”479 yanlış; “bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe
uymama durumu, yanılgı, hata”,480 yanıltıcı; “yanıltma özelliği olan, sofistike”481
şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu suçta gerçeğe aykırı olarak söylenenler tamamen hayal ürünü olabileceği gibi
gerçeklik payı da olabilmektedir. Ancak söz konusu bilgi, söylenti, haber ya da
raporda

karşıdakini

manipüle

edecek,

aldatacak

şekilde

hareket

edilmesi

gerekmektedir. Dolayısıyla -her ne kadar eski madde metninde sayılan “mesnetsiz”
ifadesi yeni metinden çıkarılmış olsa da- bu suçun maddi unsurunu oluşturan
hareketleri niteleyen sıfatlar arasında suçun oluşması için neticesini meydana getirme
açısından herhangi bir fark söz konusu olmamaktadır. Bundan dolayı birbirine
anlamca yakın bu sıfatların yeni madde metni içinde -eski düzenlemedeki gibi- ayrı
ayrı belirtilmesi gereksiz bir tekrardan öteye gitmemiştir. Buradaki söz konusu yalan,
yanlış ya da yanıltıcı hususlar ile ilgili olarak failin kendisinin kaynaklık etmesi şart
değildir. Failin başkasından duyduğu ve suçun meydana gelebilmesi açısından uygun
olan ve bu nitelikleri taşıyan bir haber, bilgi ya da yorumu aktarması, söylenti
çıkarması veya rapor hazırlaması ya da bunları yayması da suçun meydana gelmesi
479

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5adcf0262535e5.5
9082295
480
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5adcf02b805a66.6
4937900
481
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5adcf040768432.0
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açısından yeterlidir. Ancak failin bilgi verirken, söylenti çıkarırken, haber verirken,
yorum yaparken ya da rapor hazırlarken veya yayarken bunların yalan, yanlış ya da
yanıltıcı olduğunu bilmesi gerekmektedir.482

7.4.1.6.2. Uygunluk
Bu suç tipi işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçundaki gibi bir
tehlike suçu değil, bir zarar suçudur. Bu suçun meydana gelebilmesi için bilgi verme,
söylenti çıkarma, haber verme ya da rapor hazırlama veya bunları yayma biçimindeki
hareketlerin elverişli/uygun olması gerekmektedir. Buradaki uygunluk; zarar neticesi
oluşturmaya uygunluk anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bilgi verme, söylenti
çıkarma, haber verme ya da rapor hazırlama veya bunları yayma biçimindeki
hareketlerin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının, değerlerinin veya yatırımcıların
kararlarının etkilenmesine yol açabilecek nitelikte olması gerekmektedir.
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda olduğu gibi bu suçta da
hareketin suçun işlenmesi bakımından uygun olup olmadığı saptanırken her somut
olay için ayrı değerlendirme yapılmalıdır.483

7.4.1.7. Hareketin Önemi, Şekli ve Sayısı
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nda açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri
açıklamayanlar da belirtilmiş olmakla neticeye sebep olan hareketler hem icrai hem
hem de ihmali olarak belirtilmişti.484 Ancak bu türden eylemlerin suç olarak
düzenlenmesi ve yaptırım altına alınması, susma hakkının ihlali niteliğinde olup,
Anayasa ve insan hakları belgeleri açısından bir aykırılık oluşturmaktaydı.485

482

Evik, a.g.e., s. 226-229.
Sakin, a.g.m., s. 66.
484
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2499.doc / [15.05.2017]
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6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunda neticeye sebep olan hareketlerin artık sadece icrai nitelikte olabileceği
belirtilmiştir.486
Bu suçta sayılan bilgi verme, söylenti çıkarma, haber verme, yorum yapma veya
haber yayma ya da bunları yayma hareketleri olumlu niteliktedir. Fail, normda
öngörülen amaç doğrultusunda, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek
nitelikte birden fazla hareket yapsa da, tek bir bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçu söz konusu olacaktır.487

7.4.2. Netice
27/03/2015 tarih ve 6637 Sayılı Kanun’un 11. maddesi ile yapılan değişiklikten önce
bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun unsurları arasına seçimlik
hareketlerden herhangi birinin yapılması neticesinde bunlardan menfaat sağlanmış
olması şartı söz konusu değildi. Ancak söz konusu değişiklik ile menfaat koşulu ilgili
suça ilişkin madde metnine eklenmiştir. Dolayısıyla fail tarafından suça ilişkin
hareketler gerçekleştirilmiş olsa da, netice itibari ile failin herhangi bir menfaat temin
etmemiş olması durumunda suç tamamlanmayacaktır.488 Nitekim İstanbul Bölge
Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi’nin 11/05/2017 tarih, 2017/899 E. ve 2017/1248
K. Sayılı kararında yerel mahkemenin menfaat temini yapılmadığından bahisle
vermiş olduğu beraat kararına yönelik istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.
Sözlükte çıkar anlamına gelen menfaatin489 “parasal” bir menfaat olması gerekip
gerekmediği hususu tartışmalı bir konu olsa da; piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunun “ekonomik suç” bir olmasından bahisle, söz konusu bu menfaatin mutlaka
para ya da para ile ölçülebilen, yani parasal bir karşılığı olan menfaat olması
gerekmektedir.490
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http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6362&MevzuatIliski=0&sourceXmlSea
rch=&Tur=1&Tertip=5&No=6362/ [15.05.2017]
487
Evik, a.g.e., s. 231-232.
488
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6362&MevzuatIliski=0&sourceXmlSea
rch=&Tur=1&Tertip=5&No=6362/ [15.05.2017]
489
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ad8f54318b3d0.0
0034123/ [15.05.2017]
490
Sakin, a.g.m., s. 66.
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7.4.3. Suça Teşebbüs
Bu suç, 6637 Sayılı Kanun ile 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 107/2. maddesinde
yapılan değişiklikten önce, işleme dayalı manipülasyon suçu gibi neticesi harekete
bitişik tehlike suçu olarak düzenlenmişti. Ancak yapılan değişiklik ile bu suç zarar
suçu haline gelmiş bulunmaktadır.491
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçundaki bilgi vermek, söylenti
çıkarmak, haber vermek, yorum yapmak, rapor hazırlamak, bunları yaymak
biçimindeki hareketlerin varlığı492 ve bu suçun icrai hareketler ile işlenebilmesi bu
suçun teşebbüse elverişli olduğunu göstermektedir.493
Bu suçta teşebbüsün gerçekleşebilmesi için piyasa araçlarının alım ve satımına ilişkin
eylemlerin belirli bir zaman sürecine yayılması ve bu süreç içerisinde elde olmayan
sebeplerden ötürü alım veya satımın meydana getirilememesi gerekmektedir. Alım veya
satıma ilişkin eylemlerden kasıt; borsada yürütülen alım veya satım işlemleri, bu
işlemlere ilişkin verilen emirler, verilen emirlerin borsaya gönderilmesi ve yine bu
verilen diğer emirler ile eşleşmesi gibi işlemler olabilmektedir. Dolayısıyla sermaye
piyasasında

gerçekleştirilebilen

bu

tip

işlemler

teşebbüse

uygun

eylemleri

oluşturmaktadır.494
Bu suçun meydana gelebilmesi için seçimlik hareketlerden biri ya da birkaçının
yapılması ile birlikte menfaat temin edilmesi gerekmektedir. Bu hareketlerden bir
veya birkaçının meydana getirilmiş olmakla birlikte herhangi bir menfaat temin
edilmemesi suçu teşebbüs aşamasında bırakacaktır. Dolayısıyla bilgi bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu, teşebbüse elverişli bir suçtur.495

7.4.3.1. Gönüllü Vazgeçme
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda gönüllü vazgeçme ile ilgili
olarak yapılan açıklamalar bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu için
491

Sakin, a.g.m., s. 70.
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495
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111

de aynen geçerlidir. Dolayısıyla nasıl ki işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçu bakımından gönüllü vazgeçme mümkün496 ise bilgi bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu için de gönüllü vazgeçme mümkün olmaktadır.

7.4.3.2. Etkin Pişmanlık
SP.Kanunu’nun 107. maddesinin 3. fıkrasında, aynı maddenin 1. fıkrasında yer alan
işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda uygulanabilecek etkin
pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Ancak SP.Kanunu’nda bilgi bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile ilgili herhangi bir etkin pişmanlık hükmü
düzenlenmemiştir. Dolayısıyla bu suç için herhangi bir etkin pişmanlık kurumu söz
konusu olmamaktadır.497

7.5. Hukuka Aykırılık Unsuru
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun maddi ve manevi
unsurlarının varlığı karine olarak hukuka aykırılık unsurunun da varlığını ifade
etmektedir. Dolayısıyla söz konusu karineyi ortadan kaldırabilecek hukuka uygunluk
nedeninin bulunup bulunmaması önem arz etmektedir. Anayasa’nın 26. maddesine
göre herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla, tek başına
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, haber veya fikir
almak ya da vermek serbestisini de ifade etmektedir. Buradaki hak, icrai hareketlerin
bütününü içinde barındırmaktadır. Ancak bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçundaki piyasa araçlarının değerlerinin etkilenebilmesine yol açan
eylemleri, düşünceyi açıklama ve yayma hakkının bir türü olan haber verme hakkı ve
bununla ilgili basın özgürlüğü ve gazetecilik çalışmalarından ayrı tutmak
gerekmektedir.498
Eski Kanun’da haber verme hakkı açısından, gerçeğin yeterli olarak kabul edilmesi,
hukuka uygunluk sebebi olarak sayılmaktaydı. 6637 Sayılı Yasa ile değiştirilen
SP.Kanunu’nun 107/2. maddesi ile bu suçta; yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgiler
496

Bayındır, a.g.m., s. 124.
Sakin, a.g.m., s. 72.
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piyasayı manipüle etme maksadı ile kullanılmakta olduğu kabul edilmiş ve menfaat
temini bu suçun unsurları içerisinde yer almıştır. Dolayısıyla bu suçun meydana
gelmesinde amaç önem arz etmektedir. Bilgi verme, söylenti çıkarma, haber verme,
yorum yapma ve rapor hazırlama eylemleri, piyasa araçlarının fiyat veya değerlerini
ya da yatırımcıların kararlarını etkileme amacı ile yapılması gerekmektedir. Şayet
aranan bu amacın varlığı söz konusu olmaz ya da ispatlanamaz ise bu suç
oluşmayacak, ancak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilginin dolaşıma koyulması sebebi
ile sermaye piyasasının işlevselliği yine de bozulacak olduğundan bahisle aynı
Kanun’un 104. maddesindeki “piyasa bozucu eylemler” başlığı altında düzenlenen
suç meydana gelecektir. Piyasa bozucu eylemlere ilişkin düzenleme ile bu maddede
yer alan fiiller suç düzeyine ulaşmamakla birlikte kabahat olarak kabul edilmiş ve
yaptırıma bağlanmıştır. Bu düzenleme ile 104. maddede işaret edilen piyasa
araçlarına ilişkin araştırma raporları veya değerleme raporları gibi çalışmaları
yürütenlerin, oluşturdukları raporların içerikleri hususunda özen göstermeleri
amaçlanmaktadır. SP.Kanunu’nun 106. maddesi ile bu eylemler sonucunda ortaya
çıkan etkileme unsurunun kapsamı genişletilmiş, ayrıca eski düzenlemedeki
“açıklamakla yükümlü olunan bilgilerin açıklanmaması” yeni Kanun’da suç olarak
sayılmamıştır.499

7.5.1. Hukuka Uygunluk Sebepleri
Hukuka aykırılık unsuru, SP.Kanunu’nun 107/2. maddesi bakımından herhangi bir
özelliğe sahip değildir. Kanun ve diğer yasalarda bu suça özgü bir hukuka uygunluk
sebebi de bulunmamaktadır. Sermaye piyasası araçları hakkında maddede öngörülen
hareketlerin basın yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda, diğer şartların da oluşması
şartıyla hukuka uygunluk sebeplerinden olan “haber verme hakkı”nın söz konusu
olabileceği düşünülse de yalan, yanlış ya da yanıltıcılığa konu bir eylemin, haber
verme şeklindeki hukuka uygunluk sebebi kapsamında değerlendirilmesi söz konusu
değildir. Haber verme hakkının unsurlarından en önemlisi; habere, yoruma veya
bilgiye dayalı eylemin hiç değilse görünüşte gerçek olmasıdır. Yalan, yanlış ya da
yanıltıcı bir hareketin görünüşte bile gerçek olması mümkün değildir. Dolayısıyla
499

Tekin Memiş ve Gökçen Turan, Sermaye Piyasası Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2. b.,
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failin haber vermek şeklindeki hukuka uygunluk sebebinden yararlanması imkânı
bulunmamaktadır. Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında yayınlanan 2003 tarihli
direktifte, söz konusu suç açısından haber verme hakkının bir hukuka uygunluk
sebebi olarak kabul edilebilmesi için, gazetecinin yaptığı eylem sonucunda herhangi
bir menfaat sağlayıp sağlayamadığının da araştırılmasının gerektiği ifade
edilmektedir.500

7.6. Suçun Manevi Unsurları

7.6.1. Özel Kast
Bu suçun manevi unsuru, 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nun 47/1.A-3 maddesinde
yer alan haline göre bilme ve isteme unsuru ile meydana gelen genel kasttı. Bu suç
bakımından genel kastın yeterli sayılmasındaki amaç, normun uygulanabilirliğini
kolaylaştırmaktı. Fail, verdiği bilginin, çıkardığı söylentinin, yaptığı haberin veya
yorumun ya da hazırladığı raporun veya bunları yaymasının yalan, yanlış veya
yanıltıcı olduğunu bilecek ve bu eylemlerden herhangi birini yapmayı isteyecekti.501
Ancak 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçunun manevi unsurlarında genel kast yerine özel kast aranarak bir
daralma söz konusu olmuştur.502
Eski Kanun düzenlemesinde bu suçun meydana gelebilmesi için failin amacına
bakılmamakta, genel kast için manipülasyona ilişkin bilginin piyasa fiyatlarının
değerlerini etkileyebilecek nitelikte olması ve failin bu eylemi bilerek ve isteyerek
gerçekleştirmesi yeterli kabul edilmekteydi. Yeni SP.Kanunu’nun 107/2. maddesi ile
bu suça ilişkin eylemler daha ayrıntılı şekilde belirtilmiş, fakat suçun meydana
gelebilmesi için genel kast yeterli görülmemiştir.503
2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nda bu suç ile ilgili maddede “sermaye piyasası
araçlarının değerini etkileyebilecek”, ifadesi yer almaktaydı. Bu durumda eylemin
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olası kast ile işlenmesi mümkündü. Yeni 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda ise bu tip
eylemlerin meydana gelebilmesi için özel kast aranmaktadır.504 Buradaki özel kasttan
maksat failin genel anlamda arz ve talebi etkilemek maksadıyla hareket etmiş
olmasıdır.505 Bu suç ancak özel kastla işlenebileceğinden dolayı yine bu suçta olası
kast durumu söz konusu olamayacaktır.506
Yeni Kanun’daki madde metninde yer alan “söylenti çıkarmak”, “rapor hazırlamak”,
“bunları

yaymak”

şeklindeki

ifadeler,

Eski

Kanun’daki

madde

metninde

bulunmamaktadır. Ancak bu ifadeler, eylemi daha açık ve objektif bir şekilde
tanımlamaktadır. Dolayısıyla yeni bir eylem olarak değerlendirilemez.507

7.6.2. Kusurluluğu Kaldıran Haller (Hata)
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçuna ilişkin madde metninde yer
alan eylemleri gerçekleştiren failin, bu eylemlere konu bilgi, haber, söylenti, yorum
veya raporun doğru olduğunu sanması veya yayması halinde, yani bu konularda
yanılması halinde unsurlara ilişkin maddi bir hata söz konusu olacağından failin bu
noktada sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Failin bu eylemler ile ilgili olarak
kendini yükümlü olarak sanması durumunda hukuki bir yanılma olacağından bahisle
ve kanunu bilememek mazeret sayılmaz kuralı gereğince hukuki yanılmanın
kusurluluğa bir etkisi bulunmayacaktır. Dolayısıyla bunun failin sorumluluğu
bakımından bir etkisi olmayacaktır.508

7.7. Suça Etki Eden Nedenler
Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçlarının her ikisi de aynı madde metninde
düzenlenmiş olup, suça etki eden nedenler bakımından maddede yer alan hükümler
ortak olduğundan, suça etki eden nedenler bakımından işlem bazlı piyasa
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dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu için geçerli olan hususlar bu suç bakımından da
geçerli olmaktadır.509

7.8. Suçların Birleşmesi (İçtiması)
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda suçların birleşmesi
(içtiması) ile ilgili olarak belirtilen hususlar bu suçta da aynı şekilde geçerliliğini
korumaktadır.510
İçtima kuralları genel olarak TCK’nın 5. maddesi uyarınca SP.Kanunu’ndaki suçlar
için de uygulanabilecektir. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile
ilgili olarak normların birbirleri ile ilişkili bir şekilde birden fazla ihlali söz konusu
olduğunda bu ihlallerin aralarındaki ilişkilerin değerlendirilmesi hususu suçların
birleşmesine göre yapılacaktır.511
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun meydana gelebilmesi için
gerekli olan seçimlik hareketler, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunun meydana gelebilmesi için gerekli olan hareketlerden farklıdır. Ama her iki
suçtaki birleşme (içtima) hususu herhangi bir farklılık arz etmemektedir. Ancak her
iki suçun birlikte işlenmesi durumunda her iki eylemin de ayrı ayrı cezalandırılması
gerekecektir.512 Bu suçun özelliği, kanunda belirtilen hareketlerden biri ile
işlenebilmesi olup, failin tek bir hareketle yetinmeyip, birden fazla hareket yapmış
olması durumunda da faile tek bir ceza verilmesidir. Normun birden çok ihlali ve
ihlal sayısınca suçun oluşması yalnızca görünüştedir. Gerçekte norm bir defa ihlal
edilmiştir. Bu yüzden de ortada tek bir suç vardır, dolayısıyla gerçek anlamda
suçların birleşmesi söz konusu değildir.513
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7.9. Suça İştirak (Suç Ortaklığı)
Bu suç kural olarak çok failli bir suç olmamakla birlikte, kurgulu işlemler ile
meydana getirilmesi halinde birden fazla failli olarak da işlenebilmesi mümkün
olabilecektir. Örneğin birkaç fail yalan bilgi yayıp, anlaşmalı olan diğer faillerin bu
doğrultuda menfaat temin etmesi gibi durumlar söz konusu olabilecektir.514 Ancak bu
suçta tek faille ya da iştirak halinde meydana getirilmesi herhangi bir özellik
göstermemektedir. Dolayısıyla burada genel kurallar uygulanmaktadır.515
Bu suçun birden fazla kişi ile birlikte meydana getirilmesi durumunda sorumluluk
TCK’nın 5. maddesi uyarınca yine aynı Kanun’un suça iştirak ile ilgili
düzenlemelerine göre saptanacaktır.516
Bu suçun basın yoluyla işlenmesi halinde farklı bir özellik söz konusu olabilmektedir.
Buna göre Basın Kanunu, basın suçları için belirli bir tanım getirmemiştir. Bunlar
herhangi bir araçla işlenebildiği halde, basının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen
suçlar basın yoluyla işlenen suçları meydana getirmektedir. Bu türden basın suçlarında,
suçun yayımlanan basılmış eserle işlenmesi, bu suçlar açısından kurucu bir unsur teşkil
etmemekte, suçun unsurları bakımından genel unsurlar bir ayrıcalık taşımamaktadır. Bu
suçlardaki özellik; basının araç olarak kullanılması sebebiyle, suçun işlendiği an, suçun
işlendiği yer, sorumluluk, teşebbüs ve muhakeme yöntemi açısından kendini
göstermektedir. Sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenmesine yönelik bilgi
vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, yorum yapmak, rapor hazırlamak veya
bunları yaymak fiillerinin, basının araç olarak kullanılarak yapılması ve bu suretle
menfaat temin edilmesi neticesinde failler açısından Basın Kanunu’nun sorumluluğuna
ait hükümlerinin uygulanacağı aşikârdır.517
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7.10. Suça Uygulanacak Usul Hükümleri
7.10.1. Madde ve Yer Bakımından Yetki
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçundaki gibi tıpkı bu suçta da görevli
mahkeme SP.Kanunu’nun 116. maddesine göre asliye ceza mahkemeleridir.518
“Yer bakımından yetki” açısından bu suçta da özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

7.10.2. Uygulanacak Usul Hükümleri
Bu suçta uygulanacak usul hükümleri işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçuna uygulanacak usul hükümleri ile aynıdır. 6362 Sayılı (yeni)
SP.Kanunu’nun 115. maddesinde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu
hakkında uygulanacak usuller belirtilmiştir. 519

7.11. Yaptırım
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu hakkında SP.Kanunu’nun 107.
maddesinin 2. fıkrasında -tıpkı işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçundaki gibi- hapis ve -ekonomik suçlara ekonomik ceza prensibi uyarınca520- adli
para cezası birlikte belirlenmiştir. Bu fıkrada öngörülen hapis cezası, işlem bazlı
piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçundaki gibi iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezası olarak belirlenmiş ve devamında hapis cezası ile verilmesi zorunlu olan adli
para cezası bu defa işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçuna oranla
daha düşük tutularak, beş bin güne kadar adli para cezası olarak belirtilmiştir. Ayrıca
işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunu tanımlayan maddede yer
alan; “bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile
elde edilen menfaatten az olamaz”, şeklindeki ifadeye bu suçta yer verilmemiştir.
Dolayısıyla uygulanacak olan adli para cezasının miktarının, suçun işlenmesi ile elde
edilen menfaatten az olabileceği -ancak adli para cezasının alt sınırının TCK’nın
518
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52/1. maddesi uyarınca, beş günden az olamayacağı koşulu ile521- kabul
edilebilmektedir. Bununla birlikte yine bu suçta da SP.Kanunu’nun 114. maddesine
göre ilgili suçun bir tüzel kişinin yararına işlenmesi durumunda ilgili tüzel kişi
hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirlenmiştir.522

8. Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) Suçunda İdari Soruşturma ve
Tedbirler
TCK’daki dolandırıcılık suçundan ayrı, bağımsız bir suç olarak düzenlenen piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile ilgili işlem ve bilgi bazlı olarak öngörülen
ayrımda hapis ve adli para cezaları gibi yaptırımların yanında bu suçlar için
“ekonomik suçlarda ekonomik ceza ilkesi” uyarınca ve AB müktesebatına göre
2003/6/EC Direktifi’nin de etkisi ile idari tedbirler de öngörülmüştür. Buna göre
SP.Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca “makul bir ekonomik veya finansal
gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık
ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler, bir suç
oluşturmadığı takdirde, piyasa bozucu nitelikte eylem sayılır. Kurul tarafından
belirlenen piyasa bozucu eylemleri gerçekleştiren kişilere Kurul tarafından yirmi bin
Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Ancak, bu
suretle menfaat temin edilmiş olması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı
bu menfaatin iki katından az olamaz”, şeklindeki düzenleme yapılmıştır.523
İdari para cezalarının uygulanması aynı Kanun’un 105. maddesinde belirtilmiştir. Bu
cezaların verilmesinden önce ilgilinin savunmasının alınması gerekmektedir.
Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğinden itibaren otuz gün geçmesine rağmen
savunma verilmemesi durumunda, ilgilinin savunma hakkından feragat ettiğinin
kabul edilmektedir. Ayrıca Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım
kararı verilinceye kadar birden çok kez işlenmesi durumunda ilgili gerçek veya tüzel
kişiye idari para cezası iki kat artırılarak verilecektir. Bununla birlikte kabahatin
işlenmesi ile birlikte bir menfaat temin edilmesi ya da zarara sebebiyet verilmesi
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durumunda verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat ya da zararın üç
katından az olamayacaktır. Böylece tahsil edilecek olan idari para cezalarının yüzde
ellisi genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde ellisi gelir kaydedilmek üzere
Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aktarılacaktır. Tüm bunlarla birlikte verilen idari para
cezası kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilecektir.524
İdari tedbirler alma hususunda SPK yanında borsaların da yetkileri söz konusudur.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin
Yönetmelik”in 24. maddesinde “yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturmak ve müşteri
emir bilgisine dayalı önceden işlem yapmak” şeklindeki yasaklanan eylemler
belirlenmiştir. Yine ilgili Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince hatalı emir ve işlemler
ile 24. maddesinde belirtilmiş olan yasaklı eylemlerden herhangi birinin saptanması
durumunda borsa başkanı söz konusu emir veya işlemlerin iptaline karar verebilecek,
ilgili üyeler hakkında disiplin kovuşturması yapılarak, yine ilgili üyelere tazmin
ettirilebilecektir. Bununla birlikte aynı Yönetmeliğin 53. maddesi uyarınca üç ayı
geçmemek üzere borsa üyeliğinden ve/veya üye temsilciliğinden çıkarma cezasının
verilebileceği, belirtilmiş olup, disiplin kovuşturmasına ilişkin esaslar ilgili
Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. İlgililerin verilen disiplin cezalarına karşı
tebellüğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Borsa Başkanlığı aracılığıyla SPK’ya
itiraz etme hakları söz konusudur.525
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SONUÇ
Piyasayı iktisadi manada alıcı ile satıcının, yani sermaye arz ve talebinin karşılaştığı
yer olarak tanımlamak mümkündür. Piyasaların gerçek (reel) piyasalar, para
piyasaları, finansal (mali) piyasalar, sermaye piyasaları şeklinde türleri vardır.
Sermaye kavramı salt nakit olarak değil, örneğin makina veya bir teçhizat gibi farklı
anlamlar da taşıyabilir, ama finansal anlamda sermayenin karşılığı kullanılabilir
kaynaktır. Ekonomik açıdan genellikle sabit sermaye ve döner sermaye arasında bir
ayırım yapılır. Birincisi bina, makine ve donatım gibi uzun süre dayanan üretim
araçlarını, diğeri ise hafif maddeler ve yarı işlenmiş maddeler gibi kısa zamanda
kullanılıp tükenen malları kapsar. Sermaye piyasası kavramı fon arz edenler ile fon
talep edenler arasında fon akışını gerçekleştiren kurumlar (ve bankalar), yatırım
ortaklıkları (ve yatırım fonları) şeklindeki aracı ve yardımcı kuruluşların oluşturduğu
modern finans sistemini ifade etmektedir. Sermaye piyasaları, fon ihtiyacı olanların
fon arz edenlere başvurmaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Piyasalar hakkında
gerçekleşen işlemlere göre birincil (birinci el) ve ikincil (ikinci el) piyasalar ile
üçüncül ve dördüncül piyasalar şeklinde bir ayrım yapılabilmektedir. Kurumsal
piyasa yerinin olup olmamasına göre yapılan ayrımda ortaya çıkan piyasa türlerinden
biri; “organize olmuş (örgütlenmiş) olan sermaye piyasaları”, yani “menkul kıymet
borsaları” olmaktadır. Piyasanın coğrafi genişliği bakımdan piyasaların; -bir şehir
veya bir bölge gibi- belli bir yörede faaliyet gösteren “yöresel (bölgesel) piyasalar”,
bir ülkenin sınırları içinde ve o ülke işlemleri ile ilgili olmasından bahisle “milli
piyasalar” ve uluslararası fon arz ve talebini karşı karşıya getiren “uluslararası
piyasalar” olarak ayrımları söz konusudur. Gelişmişlik düzeyine göre piyasaların;
ekonominin gelişmediği, aracılık faaliyetlerinin yeni yeni doğduğu şeklinde
tanımlanabilecek olan “kuruluş aşamasındaki piyasalar”, ekonominin büyümekte
olduğu şeklinde tanımlanabilecek olan “gelişmekte olan piyasalar”, ekonominin
geniş ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu, çok sayıda işletmenin bulunduğu
piyasalar şeklinde tanımlanabilecek olan “olgunlaşmış piyasalar” olarak ayrımları
söz konusudur. Sermaye piyasasının unsurları; fon arz edenler, fon talep edenler,
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aracı kuruluşlar, sermaye piyasası araçları, fon arz ve talebinin karşılaştığı yerlerdir.
Fon arz edenler; bireysel yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar, şirketler, devlet veya
yabancılar olabilir. Devlet veya kamu tüzel kişilerinin sermaye piyasalarında işlem
yapması genel olarak beklenmez. Ancak ülkemizde olduğu gibi, karma ekonomik bir
düzen benimsemiş ülkelerde devletin kendisi sermaye piyasalarında fon arzında
bulunabilmektedir. Piyasadan fon talep edenler özel hukuk tüzel kişileri olabileceği
gibi, kamu tüzel kişileri ile istisnai olarak bazen bankalar dahi olabilmektedir. Aracı
kuruluşlar; piyasaya fon arz edenler ile piyasadan fon talep edenlerin karşılaşmasını
sağlayan sermaye piyasası kurumlarıdır. Bunlar; yatırım ortaklıkları, yatırım fonları
ve bu piyasada faaliyet göstermelerine izin verilen diğer kurumlardır. Fon arz ve
talebinin karşılaştığı yerler; organize veya organize olmayan, diğer bir ifade ile
borsalar veya tezgah üstü piyasalar olabilir. Bu yerler genellikle borsalar olup,
buralardaki alım veya satım işlemleri sanal ortamlarda gerçekleştirilir. Sermaye
piyasası araçları geniş anlamda; dünyada genel kabul görmüş olup, bir yıldan uzun
vadeli finansal araçların oluşturduğu bir grup olarak değerlendirilebilir. Bu araçlar,
piyasada fonların elden ele intikalini sağlayan kıymetli evraklardır. Bunların bazı
özellikler taşıyanlarına menkul kıymetler denilmektedir. 6362 Sayılı (yeni)
SP.Kanunu’nda sermaye piyasası araçlarının kapsamı; menkul kıymetler ile türev
araçları, yatırım sözleşmeleri ve -SPK tarafından bu kapsamda belirlenen- diğer
sermaye piyasası araçlarıdır. Buna göre piyasada işlem görebilecek araçlar: Paylar,
tahviller, yatırım fonları, türev araçlar, varantlar ve yatırım kuruluşu sertifikaları, kira
sertifikaları, bonolar ve kıymetli maden bonoları, kamu borçlanma araçları, paya
dönüştürülebilir ve pay ile değiştirilebilir tahviller, ipotek teminatlı ve varlık
teminatlı menkul kıymetler, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
gayrimenkul sertifikaları, yabancı sermaye piyasası araçları, depo sertifikalarıdır.
Sermaye piyasası hukukunun kapsamı, sermaye piyasası araçları ile diğer sermaye
piyasası araçları, bunların alınıp satıldığı piyasalar, yine bunların ihracı ve halka arzı
ile bunları ihraç eden işletmeler, tüm bu piyasa işlemlerine aracılık eden kuruluşlar
ve piyasa işleyişini denetlemekle görevlendirilmiş olanlar ve ilgili hukuksal
düzenlemeler sermaye piyasası hukukunun kapsamını oluşturmaktadır. Sermaye
piyasası hukukunun kaynakları; Anayasa, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu, yönetmelikler, SPK tebliğleri, SPK ilke kararları, içtihatlardır. Sermaye
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Piyasası Kurulu, 1981 yılında çıkarılan 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu ile, kendisine
verilmiş görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliği ile idari
ve mali özerkliğe sahip ve Türkiye’nin ilk özerk kamu otoritesi olarak 1982 yılında
kurulmuş olup, zamanla BDDK gibi başkaca bağımsız idari otorite veya üst
kurulların kurulmasında bir model teşkil etmiştir. 2012 yılına gelindiğinde bu defa
6362 Sayılı SP.Kanunu ile SPK yeniden organize edilmiş ve yönetmeliklerde yer
alan bazı maddeleri kapsayarak ondokuz maddelik bir düzenlemeye gidilmiştir.
Sermaye piyasasında en önemli unsurlardan biri olan fiyat oluşum mekanizmasının
olumsuz bir takım etkiler sonucunda bozulmasıyla kamunun güveninin kötüye
kullanılması hali ortaya çıkmaktadır. Sermaye piyasasında, bu mekanizmayı bozan
hususların başında olumsuz manipülatif etkenler gelmektedir. Manipülasyon olarak
nitelendirilen, ancak 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda “piyasa dolandırıcılığı suçu”
adı altında tanımlanan bu eylemler, sermaye piyasasının fiyat oluşum mekanizması
ile buna bağlı olarak piyasanın yapısal özelliklerini olumsuz etkilemekte ve temelde
eşitlik ve dürüstlük ilkelerine aykırılık teşkil etmektedirler. Bu ilkelere yönelik
aykırılık; temelde kamuyu aydınlatma kurallarının ihlal edilmesi ile ortaya
çıkmaktadır. Manipülasyon ekonomide; döviz piyasasında veya menkul kıymet
borsalarında yanlış bilgi yaymak, yanıltıcı davranışlarda bulunmak veya benzeri
ahlak dışı yollarla piyasa fiyatlarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek
anlamına gelmektedir. 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’na nazaran 6362 Sayılı (yeni)
SP.Kanunu sadece bu suçların isimlerini değiştirmekle yetinmemiş; ayrıca bu suçun
maddi unsurunu genişletmiş, alım veya satım yapılmasının yanı sıra; emir verme,
değiştirme ve hesap hareketi gerçekleştirmek şeklindeki eylemler yönünden de,
suçun oluşmasına imkân tanımıştır. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı için etkin
pişmanlık hükmü getirilmiş, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığına ilişkin mevcut yapı
büyük ölçüde korunmuş, ancak kamuya açıklamakla yükümlü olunan bilgilerin
açıklanmaması, suçun unsurları arasından çıkarılmıştır. Sermaye piyasalarındaki
fiyat-değer ilişkisini bozan ve manipülasyona benzemekle beraber; haksız ve hukuka
aykırı surette, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyerek olası fiyat
değişikliklerinden kazanç sağlama amacını taşıdığı söylenemeyecek bazı fiiller
vardır ki bunların birçoğu hukuk düzenleri tarafından yasal olarak değerlendirilmekte
ve herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamaktadır. Bu nitelikteki fiillerin başlıcaları;
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spekülasyon, ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının geri alınması, fiyat istikrar
işlemleri, açığa satış, repo ve ters repodur. Sermaye piyasası araçlarına aldatıcı
hareketlerle müdahale edilmesi ile yapılmak istenen piyasa fiyatlarını manipüle
etmektir. SP.Kanunu’nda piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu hakkında
yapılan düzenlemeler ile piyasa fiyatları üzerinde yapılmak istenen manipülatif
eylemler önlenmeye çalışılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda asıl amaç
piyasadaki şeffaflığı oluşturmaktır. Bunu sağlamak amacıyla geliştirilen metotların
en

başında

kamuya

açıklık

ilkesi

yer

almaktadır.

Piyasa

dolandırıcılığı

(manipülasyon) suçu, fiyat istikrarı ve buna bağlı şekilde ortaya çıkan fiyat oluşum
mekanizmasını bozarak sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırımcıların mali
menfaatlerini ihlal etmektedir. Sermaye piyasası araçlarına yönelik aldatıcı
hareketlerin suç olarak düzenlenmesiyle yatırımcıların sermaye piyasası araçlarının
değerlerinin yapay şekilde etkilenmesi tehlikesi önlenmesi ve bireysel yatırımcıların
mali hakları korunması amaçlanmaktadır. Bu suçlar ile korunmak istenen hukuki
değer; 1982 Anayasası’nın 48/2. maddesinde yer alan hükümden hareketle, milli
ekonomi bünyesinde yer alan sermaye piyasasındaki yatırımcıların bu nitelikteki
hukuka aykırı eylemleri ile milli ekonomiye zarar vermesinin önüne geçilmek
istenmesidir. SP.Kanunu’nun 107. maddesinde belirtilen bu suçların maddi konusu;
sermaye piyasası araçlarıdır. SP.Kanunu’nun kapsamı içinde yer alan sermaye
piyasası araçlarının neler olduğu tek tek sayılmış değildir. Buna karşılık 2499 Sayılı
(eski) SP.Kanunu’nun 3. maddesinde menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası
araçları olarak tanımlanmıştır. Buna göre Türk sermaye piyasasında ihraç, halka arz
ve ikincil piyasalarda işlem konusu olabilecek araçlar, “menkul kıymetler” ve “diğer
sermaye piyasası araçları” olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda sermaye piyasası
araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış
veya yanıltıcı izlenim meydana getirme amacıyla yapılan işlemler neticesinde
sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenmesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Bu
suçun düzenlenmesi ile ulaşılmak istenen amaç; arz ve talebin suni şekilde sermaye
piyasası içerisinde ortaya çıkarabileceği bir takım etkilemeleri önleyebilmekten
ibarettir. Bu suçun SP.Kanunu’ndaki düzenleniş amacı, piyasanın düzgün şekilde
çalışmasının sağlanması ve işlevselliğini sürdürebilmesidir. 6362 Sayılı (yeni)
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SP.Kanunu’nun 107. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmiş durumda olan eylemlerin işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu olarak- tanımlanması ile birlikte
korunmak istenen hukuki değer de; yatırımcıların mali hakları ve milli ekonomi
olmaktadır. Bu suçun aracı kurum veya yatırımcı tarafından meydana gelmesi herhangi
farklı bir durum arz etmemektedir. Buna göre bu suçun faili herkes olabilmektedir.
Dolayısıyla özel bir faillik durumu, yani özgü bir suç durumu söz konusu değildir. Bu
suçun maddi unsurlarının 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 107. maddesinin 1.
fıkrası kapsamında; “sermaye piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak, emir
vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap hareketleri gerçekleştirmek”
şeklinde olduğu görülmektedir. Burada suça konu eylemin işleniş biçimleri, seçimlik ve
detaylı olarak düzenlenmiştir. 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’ndaki tanımda aktif bir
piyasa ve ondan daha geniş bir kapsam söz konusudur. Dolayısıyla bu suç ile ilgili
manipülasyon

eyleminde

maddi

unsurlar

bakımından

-eski

Kanun’daki

nitelendirmeye nazaran- bir genişleme söz konusu olmuştur. 6362 Sayılı (yeni)
SP.Kanunu ile eski Kanun’daki muğlaklık ortadan kaldırılmıştır. Eski Kanun’da
“alım ve satım” ibareleri arasında yer alan “ve” bağlacı “veya” olarak değiştirilmiş,
böylece bu suç net bir şekilde seçimlik hareketli bir suç haline getirilmiştir. Bununla
birlikte eski Kanun’da yer alan alım ve satım yapma işlemleri ile suç
tamamlanmakta, yalnızca emir verme işlemi teşebbüs olarak kabul edilmekteydi.
Ancak yeni Kanun ile alım satım yapmanın yanı sıra yalnızca emir verme, emri iptal
etme, emri değiştirme, hesap hareketi gerçekleştirme işlemleri de suçun
tamamlanmış sayılabilmesi için yeterli olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber
eski düzenlemedeki “yapay olarak” ifadesi, yeni Kanun’da “yanlış veya yanıltıcı
izlenim uyandırma” ifadesi olarak değiştirilmiştir. SP. Kanunu’nun 107. maddesinin
1. fıkrasında seçimlik (hareketli) olarak belirtilen; sermaye piyasası araçlarının alım
veya satımını yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap
hareketleri gerçekleştirmek şeklindeki hareketler ihmali değil, icrai niteliktedir. İşlem
bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon), -somut zararın önceden öngörüldüğü
zarar suçlarından farklı- bir tür tehlike suçudur. Bu suçta yapılan eylemin elverişlilik
durumu her somut olaya göre ayrı ayrı ele alınmalıdır. Eylemin elverişli olup
olmadığının ölçütü; sermaye piyasası aracının değerini tehlikeye girip girmediğinden
ziyade daha geniş anlamda sermaye piyasasının kendisine ait etkinliğinin tehlikeye
maruz kalıp kalmadığı noktasıdır. Bu suç ile ilgili olarak maddi unsur hususu
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incelendiğinde sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım veya satım işlemleri belirgin
olarak ortaya çıkmaktadır. Maddi unsurun hareket ile meydana gelmesi için, bu araçlar
ile ilgili olarak yapılan işlemsel talepler neticesinde alım ya da satımın gerçekleşmesi
gerekmektedir. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığındaki bu tip alım ya da satımlar;
gerek birincil piyasalarda, gerekse ikincil piyasalarda söz konusu olabilir. Sermaye
piyasası araçlarından herhangi biri bu suçtaki alım veya satım işlemine konu olmaktadır.
Sermaye piyasası içerisinde aldatıcı nitelikte alım ya da satım yapılması veya alım ya
da satıma ilişkin emir verilmesi, değiştirilmesi veya iptali ya da yapılacak olan hesap
hareketleri piyasanın arz talep dengesini olumsuz yönde etkiler. Manipülatif nitelikte
olan bir takım aldatıcı işlemler sermaye piyasası aracının mülkiyetinde herhangi bir
değişim olmaksızın bilinçli bir biçimde belirli bir amaca yönelik olarak veya kendi
adına ya da aralarında anlaştıkları belirli kişi veya kuruluşlarla belirli bir amaca
yönelik sürekli alım ya da satım işlemleri yapılarak veya emir verilerek, emir
değiştirilerek, emir iptal edilerek ya da hesap hareketleri gerçekleştirilerek meydana
getirilebilir. Bu suçtaki illiyet bağı; suçun tanımında belirtilmiş olan eylemlerden bir
ya da birkaçının meydana getirilmesi sonucunda piyasaya ilişkin etkin çalışma
şartlarının tehlikeye girmesinden ibarettir. Nedensellik bağının her somut olaya göre
değerlendirilmesi ve tespit edilmesi gerekmektedir. Yatırımcının yöneltilmesinde aldatıcı
olan hareketin tespiti ile ilgili olarak “objektif yatırımcı ölçütü” baz alınmalıdır.
Dolayısıyla yatırımcının sadece aldatmaya yönelik bu işlemler sonucunda zarar
tehlikesine maruz kalması için, bu aldatıcı işlemlere önem vermesi gerekmektedir. Bu
suçun sırf hareket (ve tehlike) suçu olmasından dolayı, bu suçta hareketten ayrı bir
netice gerçekleşmesi aranmamaktadır. Dolayısıyla teşebbüs kural olarak mümkün
olmamaktadır. Failin elverişli nitelikteki icra hareketlerine başlamış olmasına
rağmen, hükümet veya ilgili Bakanlık gibi bir takım unsurların müdahaleleri ile bu
tip hareketler tehlike sonucuna ulaşmadan kesilmiş olabilir. Dolayısıyla neticenin
meydana gelmemiş olmasını mutlak surette elverişsizliğe dayandırmak mümkün
değildir. Failin meydana getirdiği hareketin netice bakımından uygunluğu
bulunmamasına rağmen, hareketini aldatma kastı ile gerçekleştirmesi durumunda
işlenemez

suç durumu ortaya çıkmaktadır.

Bu suçta

gönüllü

vazgeçme

olabilmektedir. Dolayısıyla bu suça ilişkin hareketleri meydana getirenlerin
eylemleri, amaçlanan netice gerçekleşmese de cezalandırılabilmektedir. 6362 Sayılı
(yeni) SP.Kanunu, 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’ndan farklı olarak, 107. maddesinin

126

3. fıkrasında bu suç ile ilgili etkin pişmanlığa yer vermiştir. Buna göre; bu suçu
işleyen kişi pişmanlık göstererek beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere elde
ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı
henüz soruşturma başlamadan önce Hazineye ödediği takdirde hakkında cezaya
hükmolunmayacak, soruşturma evresinde ödediği takdirde verilecek ceza yarısı
oranında indirilecek, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği
takdirde ise, verilecek ceza üçte biri oranında indirilecektir. Buradaki etkin
pişmanlık, TCK’nın 168. maddesindeki etkin pişmanlık kapsamından farklıdır.
Çünkü TCK’nın 168. maddesinde ortaya çıkan zarar, mağdura aynen iade edilerek ya
da mağdura tazmin şeklinde ödenerek giderilmektedir. Ancak SP.Kanunu’nun 107/3.
maddesindeki etkin pişmanlıkta tazmine ilişkin ödeme Hazine’ye yapılmaktadır.
Manipülatif nitelikte olan bir takım faaliyetlerde bulunan kişilerin amaçları
kendilerine menfaat temin etmektir. AB’nin

2003/6/EC sayılı Yönergesi

doğrultusunda 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nun 108/1. maddesinde bilgi suistimali
ve piyasa dolandırıcılığı sayılmayan haller düzenlenmiştir. İşlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu ile ilgili olarak önceki düzenlemede özel
herhangi bir hukuka uygunluk nedeni öngörülmemiştir. Ancak Avrupa Birliği’nin
2003/6/AT no lu “Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi”nde, meşru sebepler
çerçevesinde kalmak şartıyla piyasa işlemleri, geri alım programları veya fiyat
istikrar işlemleri ile ilgili manipülasyon yasağının uygulanmayacağı kabul edilmiştir.
AB’nin

2003/6/EC

sayılı

Yönergesi

doğrultusunda

6362

Sayılı

(yeni)

SP.Kanunu’nun 108/1. maddesinde bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı
sayılmayan haller düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler; TCMB ya da yetkilendirilmiş
başka bir resmî kurum veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından para, döviz
kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması veya finansal istikrarın
sağlanması amacıyla yapılan işlemler, Kurul düzenlemelerine göre uygulanan geri
alım programları, çalışanlara pay edindirme programları veya ihraççı ya da bağlı
ortaklığının çalışanlarına yönelik diğer pay tahsis edilmesi, Kurulun Kanun
kapsamındaki fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ve piyasa yapıcılığına ilişkin
düzenlemelerine uygun olarak icra edilmeleri kaydıyla, münhasıran bu araçların
piyasa fiyatının önceden belirlenmiş bir süre için desteklenmesi amacıyla sermaye
piyasası araçlarının alım veya satımının yapılması veya emir verilmesi ya da emir
iptal edilmesidir. Bu düzenlemeyi, kanun hükmünü icra ya da hakkın icrası gibi,
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hukuka uygunluk sebepleri kapsamındaki temel örneklerden kabul etmek
gerekmektedir. Cezai ve hukuki sorumluluğun ortaya çıkması açısından manevi
unsurun varlığını gerektiren işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçunda fail açısından suça yönelik bir kast bulunmalıdır. Bu suçta failin belirli bir
amaçla hareket etmesi arandığından dolayı, bu suçun manevi unsuru özel kast
olmaktadır. Failin yasa metninde belirtilen amaçlar ile ilgili olarak bilgisizliği ve
bunun sonucunda ortaya çıkan hata, kastı ortadan kaldırır. Dolayısıyla failin
eyleminin SP.Kanunu’nda düzenlenmiş olan piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçu kapsamında bir suç olduğunu bilmemesi hukuki yanılma olduğundan dolayı
sorumluluğu etkilememektedir. 2499 Sayılı (eski) SP.Kanun’un 47/A maddesinde,
“diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde”
şeklinde bir ifade söz konusu idi. Ancak 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nda böyle bir
hükme yer verilmemiştir. Bundan dolayı SP.Kanunu’ndaki düzenlemelerin özel
norm şeklinde, öncelikli olarak uygulanması gerekecektir. SP.Kanunu’nda
düzenlenmiş olan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun başka
suçlarla birleşmesi mümkün değildir. Bu kural bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçu için de aynıdır. Bu suçun tek fail ile ya da iştirak halinde
meydana getirilmesi hususunda genel kurallar uygulanmalıdır. Aracı kurumlar işlem
bazlı manipülatif işlemlere iştirak edebilirler. Bunun için aracı kurumun bu işlemleri
-herhangi bir sözleşme olsun ya da olmasın- aracı sıfatıyla gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir. Bu suç kural olarak bireysel işlenebilmektedir. Ancak kurgulu şekilde
gerçekleştirildiğinde çok failli suç söz konusu olabilecektir. Çünkü bu tip kurgulu
işlerde faillerden bir kısmı devamlı surette alım, diğer failler ise devamlı surette
satım işlemleri gerçekleştirmektedir. Böylece piyasada yanlış ve yanıltıcı bir durum
oluşturmaktadırlar. Bu suç bakımından genel hükümler uygulama alanı bulmakta ve bu
suça ilişkin yargılama asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır. Yine bu suçta “yer
bakımından yetki” açısından ayrıca özel bir düzenleme söz konusu değildir. 6362 Sayılı
(yeni)

SP.Kanunu’nun

115.

maddesinde

işlem

bazlı

piyasa

dolandırıcılığı

(manipülasyon) suçu hakkında uygulanacak yazılı başvuru ve özel soruşturma usulleri
belirlenmiştir. İlgili maddede de açıkça ifade edildiği üzere işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçu hakkında yapılacak bir adli soruşturma için,
SPK’nın cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunması usulü bir “muhakeme şartı”
olarak nitelendirilmiştir. Buna göre sermaye piyasasında meydana gelen bu suç ile
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ilgili olarak soruşturmanın yapılabilmesi için bu muhakeme şartının yerine
getirilmesi gerekmektedir. SP.Kanunu’nda tanımlanan veya atıfta bulunulan diğer
suçlarda olduğu gibi bu suç hakkında da kovuşturma re’sen yapılamaz.
Kovuşturmanın yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunma hakkı
yalnızca SPK’ya tanınmıştır. Cumhuriyet savcılığı bu başvuru neticesinde ister
iddianame düzenleyebilecek, isterse de kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar
verebilecektir. Şayet cumhuriyet savcılığı ilgili başvuru üzerine kamu davası açarsa,
iddianamenin kabulü ile birlikte, bir örneğini SPK’ya tebliğ edecek ve SPK katılan
sıfatını kendiliğinden almış olacaktır. Yine ilgili kanun maddesine göre, cumhuriyet
savcısı, SPK meslek personelinden faydalanabilecektir. Tüm bunlarla birlikte
kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesi halinde SPK, bu karara karşı
itiraz edebilecektir. Bu itiraz, SPK tarafından idari yargıda iptal davasına konu teşkil
edebilir. Suça konu eylemin dava zamanaşımı süresi, SPK’ya bildirilen tarihten
cumhuriyet savcılığına başvuru yapılacağı tarihe kadar duracaktır. Bu suç hakkında
SP.Kanunu’nun 107. maddesinin 1. fıkrasında hapis ve adli para cezası
belirlenmiştir. Buna göre iki yıldan az olmayan ve beş yılı geçmeyen hapis ile beş
bin günden az olmayan ve on bin günü geçmeyen adli para cezası söz konusudur.
Suçtan dolayı uygulanacak adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde
edilen menfaatten az olamaz. Yine bu suçta da SP.Kanunu’nun 114. maddesine göre
tüzel kişinin menfaatine yönelik gerçekleştirilmesi durumunda ilgili tüzel kişi
hakkında, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiştir.
Bununla birlikte tüzel kişilere sermaye piyasası suçlarından dolayı idari para cezası
uygulanabilecektir. Yine SP.Kanunu’nun 116. maddesi gereğince yargılama
yapmaya HSK’nın ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirebileceği asliye ceza
mahkemeleri görevli kılınmıştır. Sermaye piyasasında arz ve talebe ilişkin koşullar
doğal rekabet ortamında, psikolojik ve sosyal etkileşimler neticesinde meydana gelir.
Bu piyasada yer alan menkul kıymetlere ilişkin fiyatların gerçek bir şekilde oluşması
ise yine arz ve talebin tamamen gerçek piyasa koşullarında ortaya çıkmasının
sonucudur. Bu suçtan sonra gelen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon)
suçu, piyasa işlevselliğini tehdit eden sermaye piyasasındaki temel suçlardan biridir.
Kamuyu aydınlatma ilkesi ile doğrudan ilişkili olan bu suçta bulunan eylemler çeşitli
ve nitelikleri itibari ile işlenişleri kolay olmaktadır.
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Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda şirketler ile ilgili olarak bir
takım yanlış ve yanıltıcı bilgiler oluşturulmaktadır. Bu yanlış ve yanıltıcı bilgiler ile
yatırımcılar yanıltılmakta, böylece sermaye piyasasında fiyatlara ilişkin arz talep
dengesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu suçta spesifik eylemler; yalan, yanlış,
aldatıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber yapmak, yorum yapmak, rapor
hazırlamak ve bu bilgileri yaymak şeklindeki şüpheli işlemler olabilmektedir. Bu suç
ile ilgili olarak 2499 Sayılı (eski) SP.Kanunu’nun 47. maddesi 1992 ve 1999 yılında
iki kez değiştirilmiş, 29/04/1992 tarih ve 3794 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile
gerçekleştirilmiştir. 1999 yılındaki değişiklikte ise, madde metninde herhangi bir
değişiklik yapılmamış sadece suçun cezası ağırlaştırılmıştır. Bu suçun bugünkü hali,
SP.Kanunu’nun 107. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Maddede suç;
sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını
etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak,
haber vermek, yorum yapmak ya da rapor hazırlamak veya bunları yaymak ve bu
suretle menfaat sağlamak şeklinde tanımlanmaktadır. Bilgi bazlı manipülatif fiillerin
suç olarak düzenlenmesi ile korunmak istenen hukuki değerler, kamunun
aydınlatması ilkesi doğrultusunda; milli ekonomi ve yatırımcıların mali haklarıdır.
Bu suç ile kamuyu aydınlatma ilkesi arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Burada
manipülatif eylemler suç oluşturmakla birlikte ayrıca kamuyu aydınlatma ilkesini de
zedelemektedir. Bu suçta korunan hukuki değer, yatırımcıların gerçek bilgiye vaktinde
ulaşmasının ve yatırımcıların doğru karar almalarına ilişkin teminatın sağlanması ile yine
onların mali menfaatlerinin güvence altına alınmasıdır. Bu durum geniş anlamda ele
alınacak olursa; burada korunan hukuki değerin ekonomik düzenin korunması olduğu
sonucuna da ulaşılabilir. 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’nunda da bu suçun faili
sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını
etkilemek amacıyla yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber
veren, yorum yapan ya da rapor hazırlayan veya bunları yayan ve bu suretle menfaat
sağlayan herkes olabilmektedir. 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu ile bilgi bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçuna ilişkin maddi unsurlarında ve eylem tiplerinde
genişleme söz konusu olmuştur. Hukuksal değerin zarar görmesi kural olarak
yaptırıma tabi tutulmuştur. Ancak bunun istisnası olan tehlike suçlarında, hukuki
değerin zarar görme riski yaptırım altına alınmıştır. Ekonomik suçlar genelde soyut
tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Gerek işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı

130

(manipülasyon) suçuna ilişkin, gerekse bu suça ilişkin eylemler ile meydana getirilen
netice sermaye piyasası için tehlikeli olabilmektedir. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı
(manipülasyon) suçunun 6637 Sayılı Kanun değişikliği öncesinde soyut tehlike suçu
olduğu söylenebilirse de, 6637 Sayılı Kanun ile 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu’un
107/2. maddesinde yapılan değişiklik ile artık bu suç zarar suçu olmuştur. Bilgi bazlı
piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunun SP.Kanunu’ndaki tanımına bakıldığında
yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, yorum
yapmak veya rapor hazırlamak ya da bunları yaymak şeklinde birçok seçimlik
hareket olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu suç seçimlik hareketli bir suçtur. Eski
Kanun’da bu suçun icrai hareketler yanında “bilginin açıklanmaması” gibi ihmali
davranışlarla da meydana getirilebileceği belirtilmişken; yeni Kanun ile sadece icrai
hareketlerle meydana getirilebileceği ve bu aykırılıklara idari para cezası
uygulanacağı belirtilmiştir. Bu suçta hareketin elverişliliği hususu işlem bazlı piyasa
dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda olduğu gibi her somut olaya göre ayrı ayrı ele
alınmayı gerektirmektedir. Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunda
sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının, değerlerinin ya da yatırımcıların
kararlarının etkilenmesi amacıyla bilgi verme, söylenti çıkarma, haber verme ya da
rapor hazırlama veya bunları yaymaya ilişkin hareketlerin “yalan, yanlış, ya da
yanıltıcı” olması gerekmektedir. Eski madde metninde yer alan ve ilgili suçun maddi
unsurunu oluşturan hareketleri niteleyen yalan, yanlış ya da yanıltıcılık sıfatları ile
birlikte zikredilen “mesnetsiz” sıfatı yeni madde metninden çıkarılmıştır. Bu suçun
meydana gelebilmesi için hareketlerin elverişli/uygun olması gerekmektedir.
Buradaki uygunluk; zarar neticesi oluşturmaya uygunluk anlamına gelmektedir. Bu
hareketlerinin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının, değerlerinin ya da
yatırımcıların

kararlarının

etkilenmesine

yol

açabilecek

nitelikte

olması

gerekmektedir. Bu suçta hareketin suçun işlenmesi bakımından uygun olup olmadığı
saptanırken her somut olay için ayrı değerlendirme yapılmalıdır. 6362 Sayılı (yeni)
SP.Kanunu’nda bu suçun neticeye sebep olan hareketler artık sadece icrai nitelikte
olabileceği belirtilmiştir. Bu suçta madde metnindeki hareketler yapılsa bile (maddi)
menfaat sağlanmadığı müddetçe bu suç oluşmayacaktır. Bu suçta madde metnindeki
belirli hareketlerin olması ve bu suçun icrai hareketler ile işlenebilmesi bu suçun
teşebbüse elverişli olduğunu göstermektedir. Bu suçta gönüllü vazgeçme mümkün
olmaktadır.

Bu

suç

ile

ilgili

herhangi

bir

etkin

pişmanlık

hükümleri
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düzenlenmemiştir. Bu suçun meydana gelmesinde amaç önem arz etmektedir. Bilgi
verme, söylenti çıkarma, haber verme, yorum yapma ve rapor hazırlama eylemleri,
piyasa araçlarının fiyat veya değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını etkileme
amacı ile yapılması gerekmektedir. Şayet aranan bu amacın varlığı söz konusu olmaz
ya da ispatlanamaz ise bu suç oluşmayacak, ancak yalan, yanlış veya yanıltıcı
bilginin dolaşıma koyulması sebebi ile sermaye piyasasının işlevselliği yine de
bozulacak olduğundan bahisle aynı Kanun’un 104. maddesindeki “piyasa bozucu
eylemler” başlığı altında düzenlenen suç meydana gelecektir. Piyasa bozucu
eylemlere ilişkin düzenleme ile bu maddede yer alan fiiller suç düzeyine
ulaşmamakla birlikte kabahat olarak kabul edilmiş ve yaptırıma bağlanmıştır.
SP.Kanunu’nun 106. maddesi ile bu eylemler sonucunda ortaya çıkan etkileme
unsurunun kapsamı genişletilmiş, ayrıca eski düzenlemedeki “açıklamakla yükümlü
olunan bilgilerin açıklanmaması” yeni Kanun’da suç olarak sayılmamıştır. Hukuka
aykırılık unsuru, SP.Kanunu’nun 107/2 maddesi bakımından herhangi bir özelliğe
sahip değildir. Kanun’da ve diğer yasalarda bu suça ilişkin özel bir hukuka uygunluk
sebebi de bulunmamaktadır. 6362 Sayılı (yeni) SP.Kanunu ile bu suçun manevi
unsurlarında genel kast yerine özel kast aranarak bir daralma söz konusu olmuştur.
Bu suça ilişkin madde metninde yer alan eylemleri gerçekleştiren failin, bu eylemlere
konu bilgi, haber, söylenti, yorum veya raporun doğru olduğunu sanması veya
yayması halinde, yani bu konularda yanılması halinde, unsurlara ilişkin maddi bir
hata söz konusu olacağından failin bu noktada sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
Failin kendisinin bu eylemler ile ilgili olarak kendini yükümlü olarak sanması
durumunda hukuki bir yanılma olacağından bahisle ve kanunu bilememek mazeret
sayılmaz kuralı gereğince hukuki yanılmanın kusurluluğa bir etkisi bulunmayacaktır.
Bu suç kural olarak çok failli bir suç olmamakla birlikte, kurgulu işlemler ile
meydana getirilmesi halinde birden fazla failli olarak da işlenebilmesi mümkün
olabilecektir. Bu suçta madde ve yer bakımından yetki ile ilgili düzenlemeler işlem bazlı
piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçundaki gibidir. Bu suçta uygulanacak usul
hükümleri işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçuna uygulanacak usul
hükümleri ile aynıdır. Bu suçta öngörülen hapis cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezası olarak belirlenmiş ve hapis cezası ile verilmesi zorunlu olan adli para cezası
beş bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bu suçta uygulanacak olan
adli para cezasının miktarının, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az
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olabileceği -ancak adli para cezasının alt sınırının TCK’nın 52/1. maddesi uyarınca,
beş günden az olamayacağı koşulu ile- kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte yine
bu suçta da SP.Kanunu’nun 114. maddesine göre ilgili suçun bir tüzel kişinin
yararına işlenmesi durumunda ilgili tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiştir.
Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçları için “ekonomik suçlarda ekonomik
ceza ilkesi” uyarınca ve AB müktesebatına göre 2003/6/EC Direktifi’nin de etkisi ile
idari tedbirler de öngörülmüştür. Buna göre SP.Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca
“makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve
teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak
nitelikteki eylem ve işlemler, bir suç oluşturmadığı takdirde, piyasa bozucu nitelikte
eylem sayılır. Kurul tarafından belirlenen piyasa bozucu eylemleri gerçekleştiren
kişilere Kurul tarafından yirmi bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar
idari para cezası verilir. Ancak, bu suretle menfaat temin edilmiş olması hâlinde
verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaatin iki katından az olamaz”,
şeklindeki düzenleme yapılmıştır. İdari para cezalarının uygulanması aynı Kanun’un
105. maddesinde belirtilmiştir. Bu cezaların

verilmesinden önce

ilgilinin

savunmasının alınması gerekmektedir. Savunma istendiğine ilişkin yazının
tebliğinden itibaren otuz gün geçmesine rağmen savunma verilmemesi durumunda,
ilgilinin savunma hakkından feragat ettiğinin kabul edilmektedir. Ayrıca Kanunda
tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok
kez işlenmesi durumunda ilgili gerçek veya tüzel kişiye idari para cezası iki kat
artırılarak verilecektir. Bununla birlikte kabahatin işlenmesi ile birlikte bir menfaat
temin edilmesi ya da zarara sebebiyet verilmesi durumunda verilecek idari para
cezasının miktarı bu menfaat ya da zararın üç katından az olamayacaktır. Böylece
tahsil edilecek olan idari para cezalarının yüzde ellisi genel bütçeye gelir
kaydedilecek, yüzde ellisi gelir kaydedilmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne
aktarılacaktır. Tüm bunlarla birlikte verilen idari para cezası kararlarına karşı idari
yargı yoluna başvurulabilecektir. İdari tedbirler alma hususunda SPK yanında
borsaların da yetkileri söz konusudur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine
ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 24. maddesinde “yapay fiyat ve yapay
piyasa oluşturmak ve müşteri emir bilgisine dayalı önceden işlem yapmak”
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şeklindeki yasaklanan eylemler belirlenmiştir. Yine ilgili Yönetmeliğin 23. maddesi
gereğince hatalı emir ve işlemler ile 24. maddesinde belirtilmiş olan yasaklı
eylemlerden herhangi birinin saptanması durumunda borsa başkanı söz konusu emir
veya işlemlerin iptaline karar verebilecek, ilgili üyeler hakkında disiplin
kovuşturması yapılarak, yine ilgili üyelere tazmin ettirilebilecektir. Bununla birlikte
aynı Yönetmeliğin 53. maddesi uyarınca üç ayı geçmemek üzere borsa üyeliğinden
ve/veya üye temsilciliğinden çıkarma cezasının verilebileceği, belirtilmiş olup,
disiplin kovuşturmasına ilişkin esaslar ilgili Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.
İlgililerin verilen disiplin cezalarına karşı tebellüğ tarihinden itibaren on beş gün
içinde Borsa Başkanlığı aracılığıyla SPK’ya itiraz etme hakları söz konusudur.
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