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ÖZ (ABSTRACT) 

Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar – Selman 

Dursun 

Sermaye piyasasının başlıca işlevi, fon ihtiyacı içinde olanlarla tasarruf 

fazlası olanları bir araya getirmek ve böylece ekonomik gelişmeyi ve ekonomik 

refahı artırmak şeklinde ifade edilebilir. Piyasanın bu işlevi yerine getirebilmesi için, 

piyasada güven ve istikrarın hâkim olması gerekir. Gerçeğe aykırı davranışlar ise, 

söz konusu güven ve istikrarı bozmakta, piyasa katılımcılarına ve nihai olarak ülke 

ekonomisine zarar vermektedir. 

Hukuksal olarak sermaye piyasasının düzenlenmesinde, özel hukuk ve idare 

hukuku normlarına ilave olarak, ceza hukuku normları kapsamında birtakım suç 

tipleri de öngörülmüştür. Söz konusu suçların önemli bir kısmı, gerçeğe aykırılığın 

önlenmesine ilişkindir. Çalışmamızın konusunu da bu suçlar oluşturmaktadır.  

Üç bölümde oluşan çalışmamızda yöntem olarak, öncelikle sermaye piyasası 

ve sermaye piyasası suçları hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci olarak, gerçeğe 

aykırılık kavramı ve bunun sermaye piyasasındaki görünümü incelenmiştir. Son 

olarak ise, gerçeğe aykırılıktan doğan suçların analizi yapılmıştır. 

Crimes of False Representation in the Capital Market – Selman Dursun 

The primary function of the capital market is to provide a link between savers 

and those who need financial capital thus promote economic development and 

welfare. In order to perform its functions properly there has to be confidence in the 

integrity and trustworthiness of the securities markets. False representations will be 

harmful to stability and the integrity of the markets hurting its participants and 

ultimately the entire nation. 
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In regulating capital markets, private, administrative as well as criminal laws 

come into play. An overwhelming majority of criminal offenses concern false 

representation. Such crimes are the subject of the present study. 

In the first part of this study an overview of the workings of capital markets 

together with capital market crimes will be given. In the second part, fraudulent or 

false representation and its manifestations are studied. The last section contains an 

analysis of crimes of false representation. 
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ÖNSÖZ 

Sermaye piyasası, bankacılıkla eşdeğer olan para piyasasıyla birlikte bir 

ülkedeki finansal sistemin temelini oluşturmaktadır ve ekonomik kalkınmada önemli 

bir rol oynamaktadır. Bu alandaki her türlü faaliyetin gerçeğe uygun olması, 

piyasadaki güven ve istikrarın ve bununla bağlantılı olarak ülkedeki ekonomik 

sistemin sağlıklı işleyişinin ön koşuludur. Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenen 

suç tiplerinin önemli bir bölümü, gerçeğe aykırılık başlığı altında toplanabilecek 

çeşitli fiilleri ceza yaptırımıyla karşılayarak, sermaye piyasasındaki güven ve 

istikrarın bozulmasını önlemeyi, piyasanın işlevselliğinin teminini hedeflemektedir. 

Bu noktada özellikle manipülasyon suçları öne çıkmaktadır. Çalışmamızda söz 

konusu suç tipleri başta olmak üzere, gerçeğe aykırılıkla ilişkili diğer bazı suçlarla 

birlikte, gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar biçiminde gruplandırılarak incelenmiştir. 

Buradaki amaç, gerçeğe aykırılığın sermaye piyasasındaki önemini vurgulamak ve 

suç düzenlemesine ne şekilde konu olduğunu, başka bir deyişle hangi gerçeğe 

aykırılıkların suç teşkil ettiğini ve bununla ilgili sorunları ortaya koymaktır. 

İncelenen konuların genel olarak ceza hukuku içerisinde özel bir alana ilişkin 

olması ve daha önemlisi farklı bilim disiplinlerini ilgilendiren boyutlara sahip 

bulunması, kapsamlı bir araştırmayı gerekli kılmıştır. Ancak gerek diğer bilim 

dallarına yabancı olmamız gerekse bu husustaki eserlerin sınırlı sayıda veya yüzeysel 

olması, yapılan araştırmayı oldukça zorlaştırmıştır. Ayrıca, ilgili mevzuatın ağırlıklı 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun sık sık değişen çok sayıdaki ve ayrıntılı 

tebliğlerinden oluşması da ayrı bir güçlüğe yol açmıştır. Öte yandan yüksek lisans 

çalışmamızın, finansal sistemin diğer önemli parçası olan bankacılık üzerine 

olmasının, görece bir kolaylık ve aynı zamanda yer yer karşılaştırma yapma imkânı 

sağlamış olduğunu da ifade etmek gerekir.  

Çalışmamızda, Türk hukukuna özgü konuların dışında, kapsamlı bir şekilde 

Alman ve Amerikan eserlerinden de yararlanılmaya çalışılmıştır. Söz konusu 

eserlerin hemen hepsine, Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan Max-Planck 
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Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde (Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht) yapılan araştırma sürecinde ulaşılmıştır. 

Bu bağlamda Enstitüde çalışma imkânını sağlayan Enstitünün Ceza Hukuku Bölümü 

Müdürü Prof. Dr. Ulrich Sieber’e ve Enstitünün Türkiye sorumlusu Dr. Silvia 

Tellenbach’a teşekkür ederim. Ayrıca ve özellikle yurt dışı araştırma bursunu 

sağlayarak, yurt dışındaki çalışmalarım için çok önemli bir destek veren TÜBİTAK’a 

(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na) ne kadar teşekkür etsem 

azdır.   

 Bundan başka, gerek bu çalışmanın hazırlanmasında gerekse genel olarak 

akademik yaşamımdaki destekleri sebebiyle Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma 

ve Uygulama Merkezi Müdürü Hocam Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’ya çok 

teşekkür ederim. Çalışmadaki çeşitli sorunlu noktalar hakkındaki değerli görüşleri ve 

yurt dışı araştırması için gösterdiği ilgi için Dekanımız ve Anabilim Dalı Başkanımız 

Hocam Prof. Dr. Adem Sözüer’e özellikle teşekkür etmek isterim. Nihayet, hem 

yüksek lisansta hem de doktorada tez danışmanlığımı üstlenen, çalışmanın 

konusunun ve genel çerçevesinin belirlenmesinde ve üzerimde büyük emeği olan 

Hocam Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Son olarak, çalışma sürecindeki yoğun stresi benimle birlikte paylaşan eşim 

Dr. Sanem Aksoy-Dursun’a da yürekten teşekkür ederim. 

Selman Dursun 
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GİRİŞ 

 Bir ülkenin ekonomik açıdan kalkınması, üretimin artmasına bağlı olup, 

bunun için de yeterli miktarda fonun veya birikimin bulunması şarttır. Söz konusu 

fon, borçlanma yöntemi bir tarafa bırakılacak olursa asıl olarak tasarruf yapılmak 

suretiyle sağlanabilir. Bu nedenle tasarrufun teşvik edilmesi ve daha önemlisi 

bunların üretime kanalize edilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada finansal 

piyasaların bir parçası olarak sermaye piyasası, riskli de olsa diğer piyasalara göre 

daha fazla gelir imkânı sunarak, kişileri tasarruf etmeye ve tasarruflarını piyasa 

araçlarına yatırarak, piyasaya fon olarak arz etmeye yöneltmektedir. Böylece fon arz 

edenlerle üretim faaliyetleri için fon talep edenler bir araya getirilerek, halkın 

ekonomik kalkınmaya katılması, keza elde edilecek gelir bağlamında ekonomik 

refahın yükselmesi hedeflenmektedir.  

Sermaye piyasasının yukarıda özetlenen işlevini yerine getirebilmesi için, 

piyasada güven ve istikrarın hâkim olması, başka bir ifadeyle fon arz ve talebinin, 

piyasa kurallarına uygun bir şekilde karşılaşması, bu yönde bir inancın yaygın olması 

lazımdır. Gerçeğe aykırılık başlığı altında toplanabilecek davranışlar ise, sözü edilen 

güven ve istikrarı bozmakta, piyasa düzenini ve tasarruf sahipleri başta olmak üzere 

piyasa katılımcılarının hak ve yararlarını ciddi bir biçimde tehdit etmektedir. 

Dolayısıyla bu davranışlar, nihai olarak ekonomik kalkınmayı ve ekonomik refahı da 

etkilemektedir. 

Bu çerçevede sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın önlenmesi, piyasanın 

doğruluk içinde çalışması son derece önemli olup, bu amaçla çeşitli özel hukuk ve 

idare hukuku normlarına ilave olarak, ceza hukukunun yardımcılık niteliği 

kapsamında, son araç olarak ceza yaptırımını içeren birtakım suç normları da 

öngörülmüştür. Çalışmamızın konusunu da bu düzenlemeler oluşturmaktadır. Söz 

konusu suç tipleri, sermaye piyasasına özgü bir nitelik taşımaktadır ve çoğu 

uygulamada sıkça karşılaşılan veya geçmiş dönemlerde bazı ekonomik krizlere de 

yol açan bir yapıya sahiptir. 
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Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın ve bunun önlenmesinin yukarıda 

bahsedilen önemi dolayısıyla, Ser.PK.’daki suçlardan gerçeğe aykırılıkla ilişkili 

olanlar, ayrı bir grup halinde sistematik bir biçimde incelenmek ve karşılaştırmalı 

hukuk da dikkate alınarak, mevcut düzenlemelerdeki sorunları saptayıp 

değerlendirmek amacıyla bu çalışmanın konusu olmuştur. Bu bağlamda “Sermaye 

Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar” adı verilen çalışma, üç bölümden 

oluşmaktadır. Genel olarak birinci bölümde, asıl konuya ilişkin kavramsal bir giriş 

yapılmış, ikinci bölümde gerçeğe aykırılık deyimi sermaye piyasasıyla bağlantılı 

olarak ortaya konmuş, üçüncü ve son bölümde gerçeğe aykırılıktan doğan suçların 

kapsamlı bir analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca, birçok konuda -genellikle 

dipnotlarda- karşılaştırmalı hukuk bilgisine ve sınırlı sayıdaki Yargıtay içtihatlarına 

da yer verilmiştir. 

Çalışmanın bölümlerine daha detaylı olarak bakıldığında, “Sermaye Piyasası 

ve Sermaye Piyasası Suçları” başlıklı birinci bölümde, öncelikle sermaye piyasasıyla 

bağlantılı birtakım özel hukuk ve idare hukuku kavram ve kurumları ele alınmıştır. 

Bu kapsamda, sermaye piyasası kavramı, finansal piyasa üst terimi içinde, para 

piyasasıyla ilişkisi de belirtilerek açıklanmış, devamında piyasanın unsurları 

irdelenmiştir. Bunu takiben sermaye piyasası faaliyetleri, Kanundaki düzenlemeye 

bağlı olmaksızın, bir bütün halinde ve ortak noktaları esas alınarak gruplandırılmış 

ve konuyla ilgili hukuksal çerçeveyi ortaya koymak üzere sermaye piyasası hukuku 

kavramı, tanımı, konusu, amacı ve görevleri açısından incelenmiştir. Kavramsal 

açıklamalardan sonra, sermaye piyasasına yön veren kurumlar, yapıları ve işlevleri 

bakımından değerlendirilmiştir.  

Birinci bölümde ikinci büyük başlık olarak sermaye piyasası suçlarına ve 

bununla ilişkili birtakım konulara değinilmiştir. İlk olarak sermaye piyasası suçları 

deyimi tanımlanmış ve yakın kavramlar olarak, beyaz yaka suçları, ekonomik suçlar 

ve bankacılık suçları olan ilişkisi, söz konusu suç gruplarının taşıdığı özellikler 

çerçevesinde ortaya konmuştur. Bundan sonra ise sermaye piyasası suçlarının genel 

özellikleri saptanmış ve sermaye piyasası ceza hukuku terimi üzerinde durulmuştur. 
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Nihayet somut olarak Ser.PK. başta olmak üzere mevzuatımızda yer alan sermaye 

piyasası suçlarına ve piyasaya özgü ceza muhakemesi kurallarına işaret edilmiştir.  

İlk bölümdeki kavramsal belirlemelerden sonra, “Gerçeğe Aykırılık ve 

Sermaye Piyasası” başlıklı ikinci bölümde, gerçeğe aykırılıktan doğan suçlarla 

ilişkili genel bir çerçeve ortaya koymak amacıyla gerçeğe aykırılık kavramı ve bunun 

sermaye piyasasındaki görünümünü irdelenmiştir. Gerçeğe aykırılığa ilişkin genel 

tespitlerin yapıldığı birinci alt başlıkta, gerçeğe aykırılık kavramı, bunun özellikle 

hukuk metinlerindeki ifade biçimleri, birtakım ayırımları ve oluşum biçimleri 

incelendikten sonra, gerçeğe aykırılığa bağlanan hukuksal sonuçlar belirtilmiştir. Bu 

kapsamda özel hukuk, kitle haberleşme hukuku, disiplin ceza hukuku ve kabahatler 

hukukundaki sonuçlardan sonra nihayet gerçeğe aykırılığın suç olarak hüküm altına 

alınması bağlamında ceza hukukundaki sonuçlar, çeşitli düzenleme şekillerine göre 

ayırımlar yapılarak irdelenmiştir.  

İkinci bölümün ikinci alt başlığında, gerçeğe aykırılığın sermaye 

piyasasındaki görünümü ele alınmıştır. Burada öncelikle gerçeğe aykırılığın sermaye 

piyasasındaki etkisi ve önemi vurgulanmış, ardından sermaye piyasası mevzuatı ve 

incelenecek suç tipleri dikkate alınarak, sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın söz 

konusu olabileceği başlıca konular saptanmıştır.  Son olarak ise, gerçeğe aykırılığın 

önlenmesi yollarına değinilmiş, bu kapsamda düzenleme ve denetlemeye ek olarak 

tedbir ve yaptırımlardan söz edilerek, ceza yaptırımı bağlamında çalışmanın 

konusunu oluşturan suçlarla bağlantı kurulmuştur. 

“Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar” başlıklı üçüncü bölümde ise, söz 

konusu suçlara dair genel açıklamalardan sonra, Kanundaki düzenleme sırasına göre 

tek tek suç tiplerinin analizine geçilmiştir. Yapılan incelemede öncelikle suçun 

kanuni tanımını, geçirdiği değişiklikleri, korunan hukuksal değeri ve gerçeğe 

aykırılıkla ilişkisini içeren temel saptamalar gerçekleştirilmiş, devamında ise suçun 

unsurları, özel oluşum biçimleri ve yaptırım konuları irdelenmiştir. Üç bölüm 

halindeki açıklamalarda ulaşılan genel ve özel sonuçlar, “Sonuç” kısmında toplu bir 

biçimde ortaya konularak, çalışma bitirilmiştir. 
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Birinci Bölüm 

SERMAYE PİYASASI VE SERMAYE PİYASASI SUÇLARI 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar konusunu 

irdeleyebilmek için öncelikle sermaye piyasasının ve buna ilişkin suçların ayrı bir 

bölüm olarak ele alınması kaçınılmazdır. Zira bu çalışmada incelenecek olan gerçeğe 

aykırılıkla bağlantılı fiiller, sermaye piyasasında ortaya çıkan ve genel olarak 

sermaye piyasası suçlarının önemli bir çeşidini oluşturan suçlardır. Dolayısıyla sözü 

edilen hususların ana hatlarıyla ortaya konması, ilerleyen bölümler açısından bir 

temel oluşturacaktır.  

I. SERMAYE PİYASASI 

Bu kapsamda başta sermaye piyasası kavramı olmak üzere, sermaye piyasası 

suçları ve özellikle çalışmanın konusu teşkil eden gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar 

bakımından önem taşıyan birtakım temel kavram ve kurumlar genel olarak 

açıklanacaktır.  

A. Sermaye Piyasası Kavramı 

Kavram olarak sermaye piyasasını, kavramı oluşturan sözcükleri ayrı ayrı 

değerlendirmek suretiyle ortaya koymak mümkündür.  

Temel sözcük olan “piyasa”, arz ve talebin karşılaştığı yer veya ticari 

nesnelerin alınıp satıldığı ticari alan olarak tanımlanabilir1. Buna göre piyasanın, 

                                                
1 Markus Lenenbach, Kapitalmarkt- und Börsenrecht, Köln, RWS Verlag Kommunikationsforum, 
2002, s. 3; Mehmet İnam, Sermaye Piyasası, Ankara, Seçkin, 2007, s.45; Oğuz Kürşat Ünal, 
Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Ankara, Asil Yayın ve Dağıtım, 2005, s.2. Genel olarak 
piyasalar, malların paraya veya paranın mala dönüştüğü yerler olarak da ifade edilebilir (Ali Ceylan, 
Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Bursa, 
Ekin Kitabevi, 2006, s. 9). Ekonomik açıdan bir başka tanıma göre piyasa, alıcı ve satıcıların 
birbirleriyle doğrudan veya aracılar ya da iletişim araçları aracılığıyla dolaylı olarak karşılaştıkları ve 
değişimin gerçekleştiği teşkilatlanmış pazardır (Melikşah Yasin, Sermaye Piyasası Kurulu ve 



 5 

alıcı, satıcı ve alım satım konusu olan şey olmak üzere üç temel unsuru 

bulunmaktadır. Piyasalar, arz ve talebi bir araya getirerek, bunların karşılaşmalarını 

sağlar ve böylece karşılıklı değişime ortam hazırlar2. Piyasalar, 70’li ve hatta 80’li 

yıllara kadar arz sahipleri ile talep edenlerin fiziksel olarak bir araya geldikleri yerler 

iken, yeni iletişim araçları vasıtasıyla (özellikle sermaye piyasaları) çok daha fazla 

sanal (virtüel) ticari alanlar haline gelmiştir. Alıcı ve satıcılar, gerçekte karşı karşıya 

gelmemekte, aksine bilgisayar ağları üzerinden ve telefon vb. araçlar aracılığıyla 

haberleşmektedirler. Bu nedenle günümüzde piyasaları, ticaretin gerçekleşebilmesi 

için, arz ve talebin bağlantı içinde olmak zorunda olduğu organize ticari olanaklar 

olarak ifade etmek mümkündür3.   

Sermaye piyasası terimini oluşturan diğer kelime olan “sermaye”, genel 

olarak gelir getiren mal şeklinde nitelendirilebilir. Bu gibi gelir getiren mallar, para 

ve kıymetli evrak ya da özellikle gayrimenkul ve fabrika tesislerini içeren gerçek bir 

mal biçiminde olabilir4. Benzer bir tanıma göre sermaye, para veya kazanç getirmede 

kullanmaya uygun mal, mal bütünlüğü ve işletmeyi kapsayan varlıklar anlamına 

gelir5. Ancak ekonomi biliminde sermaye kavramından, para ya da parasal değeri 

olan senetlerden (menkul kıymetlerden) oluşan finansal sermaye anlaşılır. Eşya yahut 

gerçek sermayeden ibaret gerçek mallar bunun dışındadır6. Dolayısıyla sermaye 

piyasası sadece finansal sermaye ile ilişkili olup, bu yönüyle sermaye piyasaları mal 

                                                                                                                                     
İşlemleri, Ankara, Seçkin, 2002, s. 33; Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.1; Peter Howells, Keith 
Bain, Financial Markets and Institutions, Third Edition, Harlow, Financial Times Prentice Hall, 
2000, s. 16). Öte yandan piyasa kelimesinin, İtalyanca “yer, alan” anlamına gelen “piaccia, piazza” 
deyiminden türediği, Türkçe’de bazen piyasa yerine kullanılan “pazar” sözcüğünün ise Farsça kökenli 
olduğu belirtilmiştir (Yasin, s. 33, dn.: 71; Özkan Tikveş, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kanunu Şerhi, İstanbul, Alfa, 1992, s. 227, dn.: 214).  
2 Hamdi Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, İstanbul 1992, s. 1. 
3 Karl Häuser, Adolf Rosenstock, Börse und Kapitalmarkt, 5. völlig neubearbeitete Auflage, 
Frankfurt am Main, Fritz Knapp Verlag, 1997, s. 13; Lenenbach, s. 3; Howells, Bain, s. 16.   
4 Siegfried Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, 2. neubearbeitete und wesentlich erweiterte 
Auflage, Köln, Ous Verlag Dr. Otto Schmidt, 2000,  s. 1138; Siegfried Kümpel, Kapitalmarktrecht, 
Eine Einführung, 3., neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage, Berlin, Erich Schmidt 
Verlag,2004, s.50; Häuser, Rosenstock, s. 14.  
5 Lenenbach, s. 3. Sermaye kelimesinin eş anlamlısı olarak da kullanılan kapital sözcüğü Latince 
kökenli olup (Häuser, Rosenstock, s. 13), anapara ve paraya çevrilebilir malların tümü (anamal) 
anlamındadır. Sermaye (ser-maye) kelimesi ise Farsça’dan dilimize geçmiştir (Tikveş, s. 227, dn.: 
214).  
6 Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s.1138; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, 
s.50; Lenenbach, s.3. Bununla birlikte ekonomik kavram olarak sermayenin birçok değişik içerikte 
kullanıldığı da ifade edilmektedir (Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.1). 
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piyasalarında değil, her zaman için finansal piyasalar (=finans piyasaları) 

kapsamında yer alır7. 

Bu çerçevede sermaye piyasasını tanımlamadan önce finansal piyasalar 

üzerinde de kısaca durmakta yarar vardır. Finansal piyasalar, tasarruf fazlası 

olanlarla tasarruf açığı olanların karşılaştıkları ve tasarrufların değişiminin yapıldığı 

piyasalardır. Söz konusu değişim, fon talep edenlerin, fon arz edenlere bir belge 

vermesi yoluyla gerçekleşir. Bu haliyle finansal piyasalar, finansal varlık veya 

finansal araç olarak adlandırılan belgelerin alınıp satıldığı ortamlardır8. Daha genel 

olarak ise sözü geçen piyasalar, para ve parasal değeri olan senetlere ilişkin arz ve 

taleplerin karşılaştığı piyasalar olarak ortaya konulabilir9. Yapısal bir tanımlamaya 

göre ise finansal piyasalar, fon kullananlar ile fon arz edenler arasındaki fon 

akımlarını gerçekleştiren kurumlar, akımı sağlayan araçlar ve bunları düzenleyen 

hukuki ve idari kurallardan oluşan bir yapıdır10.  

Finansal piyasaların çeşitli ölçütlere göre tasnifi mümkünse de bunların 

içerisinde en yaygın olanı ve sermaye piyasasının tanımlanması açısından önem 

                                                
7 Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s.1138; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, 
s.50; Häuser, Rosenstock, s.14; Hanno Merkt, Oliver Rossbach, “Zur Einführung: Kapitalmarktrecht”, 
JuS, Heft 3, 43. Jahrgang 2003, s.217. Piyasalar, genel olarak üretim (mal ve hizmetlerin üretimi) 
veya mal piyasaları ve faktör (üretim faktörleri) piyasaları şeklinde ikiye ayrılmakta olup, faktör 
piyasaları işgücü ve sermayeden oluşmaktadır. Bu sebeple finansal piyasalar faktör piyasasının bir 
bölümünü oluşturmaktadır (Ceylan, Korkmaz, s. 1; Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, Capital 
Markets: Institutions and Instruments, 2nd ed., New Jersey, Prentice Hall, 1996,  s. 2). Bir başka 
ayırıma göre ise piyasalar, üretilmiş mal ve hizmetler ile bunların üretiminde kullanılan faktörlerin 
karşılaştıkları gerçek piyasalar ve finansal piyasalar olarak ayrılırlar. Gerçek piyasalarda değişimin 
konusu mal ve hizmettir. Ticaret borsaları gerçek piyasaların bir örneğidir (Meltem Kutlu Gürsel, 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İdare Hukuku Açısından Bir İnceleme, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2003, s. 75).   
8 Ceylan, Korkmaz, s. 1; Selami Şengül, Sermaye Piyasası Mevzuatı Açıklama ve Yorumları, 
Ankara, İmaj Yayınevi, 2002, s.5-6, benzer şekilde Fabozzi, Modigliani, s. 11; Howells, Bain, s. 16. 
“Finansal piyasalar, böylece sermaye ticaretine ilişkin piyasalar veya piyasa benzeri 
organizasyonlardır. Sermaye ticareti, finansal sözleşmelerin elden ele verilmesi anlamına gelir: 
Yatırımcı veya sermaye sahibi, haklarını, diğer yatırımcı veya sermaye sahiplerine satar” (Klaus 
Spremann, Pascal Gantenbein, Kapitalmärkte, Stuttgart, Lucius & Lucius, 2005, s. 15) 
9 Lenenbach, s. 3. 
10 Ahmet Aksoy, Cihan Tanrıöven, Sermaye Piyasası, Yatırım Araçları ve Analizi, 3. Baskı, 
Ankara, Gazi Kitabevi, 2007, s.56; İnam, s.45. Finansal piyasalara fon arz eden yatırımcılar, fon talep 
eden bireyler ve işletmeler, piyasaya sunulan finansal varlıklar (araçlar) ve değişimi gerçekleştiren 
aracı kurumlar bir bütün halinde “finansal sistem”i oluştururlar (Ceylan, Korkmaz, s. 1). 
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taşıyanı, piyasada el değiştiren fonların vadelerine göre yapılan tasnifidir11. Buna 

göre kısa vadeli fonların arz ve talep edildiği finansal piyasaya “para piyasası”, buna 

karşılık orta, uzun ve sonsuz vadeli fonların arz ve talebinin karşılaştığı finansal 

piyasa “sermaye piyasası” olarak sınıflandırılmaktadır12. Para ve sermaye piyasası, 

finansal piyasaların en önemli kısımlarını oluşturmakta olup13, aralarında fonların 

vade uzunluğu dışında da farklar bulunmaktadır14. Hatta vadeyi ön plana çıkaran bu 

                                                
11 Bunun dışında piyasanın organize olup olmamasına, yaygınlığına (yerel, ulusal, uluslararası) göre 
de ayırımlar yapıldığı gibi, birincil piyasa, ikincil piyasa, nakit ve türev piyasalar şeklinde de tasnifler 
mevcuttur (Ceylan, Korkmaz, s. 2; Fabozzi, Modigliani, s. 11-13). Bundan başka arz ve talep 
unsuruna göre birtakım sınıflandırmalar yapılmış, Türk finansal sistemi için altı farklı piyasa türü 
belirtilmiştir. Bkz.: Cemal Küçüksözen, Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Türk 
Sermaye Piyasasının Bu Açıdan Değerlendirilmesi, Ankara, SPK. Yayını, 1999, s. 6.   
12 Muharrem Karslı, Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler, Genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul, 
Alfa, 2004, s. 23; Ceylan, Korkmaz, s. 2; Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s. 1; Ünal, 
Sermaye Piyasası Hukuku, s.2; Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s. 6; Şengül, s.5; Aksoy, 
Tanrıöven, s.57; İnam, s.46. Genel olarak bir yıla kadar olan vadeler kısa, bunun üzerinde olan vadeler 
uzun olarak değerlendirilmektedir (Ceylan, Korkmaz, s. 2; Fabozzi, Modigliani, s. 12; Küçüksözen, 
Yatırımcının Korunması, s. 6). Karslı ise, 3-4 yıldan kısa vadeli ve özellikle vadesi fonların sermaye 
piyasasıyla ilgili sayılmadığını ileri sürmektedir (Karslı, s. 23).   
13 Para ve sermaye piyasalarının yanı sıra, kambiyo piyasaları ve türev (vadeli) piyasalar finansal 
piyasaların en önemli kısımlarıdır [Lenenbach, s. 3; Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s.1138; 
Merkt, Rossbach, s.217. Häuser, Rosenstock, finansal piyasaları, para piyasası, sermaye piyasası ve 
türev piyasalar şeklinde üçe ayırmaktadır (Häuser, Rosenstock, s. 18). Altın piyasaları da finansal 
piyasalar kapsamında belirtilmektedir (Ceylan, Korkmaz, s. 9)]. Kambiyo piyasası, uluslararası ticari 
faaliyetlerdeki ödemelere ilişkin bir piyasa olup, bazı ülkelerde kambiyo borsaları da bulunmaktadır. 
Piyasasının konusunu oluşturan kambiyo, yabancı banknot ve madeni paradan veya ülke içindeki 
yerel bankada bulunan yabancı para mevduatından farklıdır. Keza bu piyasada bulunabilen bazı 
senetler, kısa vadeli olup, yabancı para üzerinden tedavül gören uzun vadeli sermaye piyasası 
araçlarından farklılık gösterir (Lenenbach, s. 15; Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s. 1154; 
Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.60-62; Merkt, Rossbach, s.219-220). Forward 
(vadeli), futures (gelecek), opsiyon (tercihli işlem) ve swap (değiş-tokuş) gibi gelecekte yerine 
getirilmesi gereken sözleşmelerin söz konusu olduğu piyasalar ise türev (vadeli) piyasalar olarak 
ifade edilmektedir (Ceylan, Korkmaz, s. 10; Lenenbach, s. 16-18; Merkt, Rossbach, s.220). Hemen 
belirtelim ki finansal piyasalara ilişkin bu ayırım teorik olup, gerçekte söz konusu piyasalar iç içe 
geçmiş durumdadır. Aşağıda değinilecek olan sermaye piyasaları ile para piyasaları arasındaki 
ilişkinin yanı sıra, sermaye piyasaları türev (vadeli) piyasalarla da bağlantılıdır. Bu konuda bkz.: 
Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s. 1145-1149; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine 
Einführung, s.62-70. Häuser, Rosenstock, türev ürünlerin sermaye piyasasıyla olan bağlantısından 
yola çıkarak, bunlara ilişkin piyasanın sermaye piyasasının bir türü veya finansal piyasanın bir 
bölümü olup olmadığının tartışılabileceğini belirtmekte, hisse senetleri, yatırım araçları gibi gerçek 
yatırımları finanse eden sermaye piyasasını asli sermaye piyasası olarak nitelemektedir (Häuser, 
Rosenstock, s. 19).      
14 Vade farkının dışında, işlevsel fark (para piyasaları geçici nakit ihtiyacını, buna karşılık sermaye 
piyasaları yatırım ve işletme sermayesi gereksinimini karşılar), kaynak farkı (Para piyasasının 
kaynakları, devamlılığı olmayan çeşitli mevduatlar iken, sermaye piyasasında fon kaynakları 
devamlılık gösterir), araç farkı (para piyasasında fon değişimi ticari senetler aracılığıyla yapılırken, 
sermaye piyasasında hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetler ve diğer araçlar kullanılır) ve nihayet 
faiz farkı (para piyasasında vade düşük olduğundan risk ve faiz oranı düşükken, sermaye piyasasında 
bunlar yüksektir) söz konusudur (Ceylan, Korkmaz, s. 10). Ayrıca bkz.: Aksoy, Tanrıöven, s.58; 
Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.57-60.  
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farkın giderek önemini yitirdiği, bunun yerini daha çok toplumsal ve ekonomik 

açılardan işlevsel olarak ortaya çıkan farklılıkların aldığı ifade edilmektedir15. Bu 

çerçevede fonların değişim biçiminin doğrudan veya dolaylı olmasına göre de bir 

ayırım yapılmakta ve fon değişiminin dolaylı olması halinde para piyasasından, 

doğrudan olması halinde ise sermaye piyasasından söz edilmektedir16. 

Para piyasaları, fon fazlası olanların, fonlarını, çoğunlukla ticari bankalardan 

oluşan para piyasası kurumlarına17, kısa vadeli olarak, hesap cüzdanı, katılma 

belgesi, sertifika vb. belgeler karşılığında yatırdığı, kısa vadeli fon ihtiyacı olanların 

ise sözü edilen para piyasası kurumuna (kredi vb. işlemlerle) borçlanarak fon temin 

ettiği piyasalardır18. Burada fon fazlası olan tasarruf sahibi ile fonu kullanan karşı 

karşıya gelmemekte, fon değişimi, para piyasası kurumu aracılığıyla dolaylı bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda tasarruf sahibi, fonunun kullandırılma 

biçimi ve kullandırılanlar ile ilgilenmemekte, onun açısından ilgili kuruma aktardığı 

fonun varlığı ve bunun getirisi önem taşımaktadır. Bu nedenle sözü edilen tasarruf 

sahipleri pasif yatırımcılar olarak nitelendirilmektedir19. 

Buna karşılık sermaye piyasaları, fon aktarımının doğrudan gerçekleştiği ve 

fon sahiplerinin aktif konumda oldukları piyasalardır. Burada fon fazlası olanlar, fon 

ihtiyacı içindekilerin ihraç ettikleri hisse senedi, tahvil gibi uzun vadeli sermaye 

piyasası araçlarını almak suretiyle fonlarını, aracı kuruluşlar başta olmak üzere 

birtakım sermaye piyasası kurumları vasıtasıyla doğrudan onların kullanımına 

sunmakta20 ve bu şekilde gelir elde etmektedirler. Tasarruf sahibi bu piyasada, sahip 

                                                
15 Reha Tanör, Türk Sermaye Piyasası: Taraflar, Cilt: I, 2. Bası, İstanbul, Beta, 1999, s. 3. Vadeyi 
esas alan ayırımın, para piyasasındaki uzun vadeli işlemler örnek verilerek yapılan değerlendirmesi 
için bkz.: Lenenbach, s. 12-13.    
16 Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.6; aynı yönde Serdar Karababa, Hisse Senedi 
Yatırımcısının Korunması, Ankara, Seçkin, 2001, s.19-20.  
17 Para piyasası kurumları, merkez bankası ve diğer bankalardan oluşan “bankacılık kesimi” ile 
finansal kiralama şirketleri, factoring, forfaiting şirketleri ve sigorta kurumlarından oluşan “bankacılık 
dışı kesim” olarak gruplandırılabilir (Ceylan, Korkmaz, s. 3). Bankacılık dışı kesim olarak anılan 
kurumlar, 5411 sayılı Bank.K.’da “finansal kuruluş” adıyla düzenlenmiş ve belirli noktalarda bu 
Kanuna tabi kılınmıştır.    
18 Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s. 6-7; Ceylan, Korkmaz, s. 10-11, 13; Karslı, s. 23.  
19 Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s. 6-7; Karababa, s.20. 
20 Söz konusu kurumlar, sadece tarafların bir araya gelmesini sağlamakta olup, fon aktarımının 
doğrudan olması durumunu değiştirmemektedir.    
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olduğu fonun kime aktarılacağına, kendisine sunulan finansal araçların getirisine 

göre bizzat karar vermekte ve aktarılan fonun kullanım biçimini, ortak veya alacaklı 

sıfatıyla takip etmektedir21.   

Para ve sermaye piyasasındaki bu farklılıklara rağmen, finansal sistemin 

temelini teşkil eden her iki piyasa arasında, uygulamada çok yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Hatta yapılan ayrımın suni ya da teorik olduğu da belirtilmektedir. 

Zira finansal sistemde fon arz ve talebinde bulunanlar her iki piyasada da faaliyet 

gösterebilirler. Tasarruf sahipleri, ekonomik bir düşünceyle, en az riskle yüksek 

getiriyi sağlamayı amaçladıklarından, para ya da sermaye piyasasına fon 

aktaracaklardır. Benzer durum, fon gereksinimi olanlar için de söz konusudur. Bu 

noktada yapılacak risk ve getiri değerlendirmesine göre fonlar, para piyasasından 

sermaye piyasasına veya sermaye piyasasından para piyasasına doğru 

yönelebilecektir. Öte yandan para piyasası kurumlarından olan bankaların sermaye 

piyasası işlemlerinde de bulunmaları, söz konusu piyasalar arasındaki ilişkinin en 

belirgin örneklerindendir22. 

Sonuç olarak sermaye piyasası, yukarıda ortaya konan özellikleri, finansal 

sistem içindeki yeri ve diğer piyasalarla ilişkisi çerçevesinde; “orta, uzun ve sonsuz 

vadeli fon arz ve talebinin, menkul kıymetler veya diğer finansal araçlara bağlı 

                                                
21 Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s. 6-7; Karababa, s.20; Tanör, Taraflar, s. 3.  
22 Ceylan, Korkmaz, s. 2-3; Aksoy, Tanrıöven, s.58; İnam, s.47; Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, 
s.4; Yasin, s. 34. Bu bağlamda, para piyasası faaliyetleri ticari bankacılık, sermaye piyasası faaliyetleri 
ise yatırım bankacılığı olarak da adlandırılmaktadır (Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s. 1, 
1135; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.20, 23). Ser.PK. m.3/f.1-b.(i) uyarınca 
bankalar da aracı kuruluşlar kapsamında kabul edildiği gibi, m. 50 gereği, kendi menkul kıymetlerini 
halka arz eden veya Kanunun V. Bölümünde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan 
bankalar, bununla sınırlı olarak söz konusu Kanuna tabidirler. Bunun gibi 5411 sayılı Bank.K. 
m.4/f.1’de, “j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü 
işlemleri, k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, l) 
Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının 
yürütülmesi işlemleri” bankaların faaliyet konuları arasında sayılmıştır. Söz konusu maddede ayrıca 
birtakım kambiyo ve türev ürünlere ilişkin işlemler de bankacılık faaliyeti kapsamında kabul 
edilmiştir. Bu haliyle bankalar, para piyasası kurumundan ileri olarak temel finansal işlemleri yerine 
getiren kurumlar görünümündedir. Benzer şekilde Ser.PK.’da da türev piyasasına ilişkin bazı işlemler, 
sermaye piyasası faaliyeti olarak düzenlenmiştir.   
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olarak, sermaye piyasası kurumları veya iletişim araçları vasıtasıyla doğrudan 

karşılaştığı piyasalar” şeklinde tarif edilebilir23.  

B. Sermaye Piyasasının Unsurları  

Sermaye piyasası kavramını ortaya koyduktan sonra söz konusu piyasayı 

oluşturan temel unsurlara değinmek, hem sermaye piyasası kavramının daha iyi 

anlaşılmasına hem de çalışmanın ilerleyen kısımlarında sıkça kullanılacak bazı 

terimlerin önceden ortaya koyulmasına hizmet edecektir.  

Esas itibariyle bu unsurlar, sermaye piyasasının tanımında yer alan, tanımda 

kullanılan kavramlardan oluşmaktadır. Buna göre, 1) Fon Arz Edenler (Yatırımcılar), 

2) Fon Talep Edenler (İhraççılar), 3) Fon Arz ve Talep Araçları (Sermaye Piyasası 

Araçları), 4) Fon Arz ve Talebinin Karşılaşmasına Yardım Eden Kuruluşlar 

(Sermaye Piyasası Kurumları), 5) Fon Arz ve Talebinin Karşılaştığı Piyasalar 

(Sermaye Piyasaları) şeklinde beş temel unsurdan söz edilebilir24. Sayılan unsurlar 

                                                
23 Yasin, s. 34; Ceylan, Korkmaz, s. 43; Vural Günal, Sermaye Piyasası Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 
SPK. Yayını, 1987, s.1; Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.2-3. Tanımda geçen orta ve uzun vadeli 
fonların tahvillere, sonsuz vadeli fonların ise hisse senetlerine karşılık geldiği belirtilmiştir (Karslı, s. 
23). Sermaye ve piyasa kavramlarının içeriği konusundaki birlikteliğe karşın, sermaye piyasasının, 
değişik ölçütlerin esas alınması nedeniyle farklı şekillerde tanımlandığı belirtilmiştir. Bu bağlamda 
parasal varlığın malvarlığına dönüştüğü, ekonomi kurumlarının kullanımına sunulduğu, uzun vadeli 
finansal araçların kullanıldığı piyasalar şeklinde tanımlamalar yapılmıştır (Lenenbach, s. 3-4). 
Sermayeyi finansal sermaye ve piyasayı fiziksel yerden çok, soyut, düşünsel bir birliktelik olarak ele 
alan soyut bir tanımlamaya göre sermaye piyasası, sermaye arz ve talebinin birlikte idaresi işlevini 
gören ilişkiler ve kurumların düşünsel birlikteliğidir (Häuser, Rosenstock, s. 14-15). Alman sermaye 
piyasası hukukunun temelini oluşturan Menkul Kıymet Ticareti Kanunu’nu (Gesetz über den 
Wertpapierhandel/Wertpapierhandelsgesetz-WpHG) esas alan bir tanımlamaya göre, “sermaye” ve 
“menkul kıymet” piyasaları aynı anlamda olup, menkul kıymetler piyasası, Kanundaki anlamıyla 
(hisse senedi ve tahviller başta olmak üzere) menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı piyasadır 
(Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.50-52. Türk hukuku açısından da benzer bir görüş 
için bkz.: Karababa, s.21). Ser.PK.’nın gerekçesinde ise, “Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli ödünç 
verilebilir fonların, menkul kıymetlerin alım satımı suretiyle, tasarruf sahiplerinden yatırımcılara 
aktarılmasını sağlayan ortamın, başka bir ifade ile yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar 
arasındaki fon akımını sağlayan aracı kurum ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi 
aracı ve yardımcı kuruluşlarından oluşan modern finansman sisteminin adıdır” şeklinde bir tanıma 
yer verilmiştir.  
24 Ayşe Sumer, Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat, 3. Baskı, İstanbul, Alfa, 
2002, s. 1-2; Yasin, s. 36-37. Konuyu sermaye piyasasının tarafları bakımından ele alan Tanör, ana 
hatlarıyla fon arz edenler, fon talep edenler ve bunların karşılaşmasını sağlayan aracılar şeklinde bir 
ayırım yapılabileceğini, ancak, fon arz eden bir kurumun, başka bir kurum tarafından çıkarılan yatırım 
aracına yatırımda bulunması örneğinde olduğu gibi, bunların zaman zaman yer değiştirerek farklı 
faaliyetlerde bulunduklarını belirterek söz konusu ayırımın mutlak olmadığını ifade etmektedir. 
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aynı zamanda Ser.PK.’nın düzenleme kapsamının da temelini teşkil etmektedir 

(Ser.PK. m.2/f.1)25. 

1. Fon Arz Edenler (Yatırımcılar)   

Sermaye piyasasında, daha fazla gelir elde etmek amacıyla, fon ihtiyacı 

içindeki kurum ve ortaklıklar tarafından sunulan piyasa araçlarına orta, uzun veya 

sonsuz vadeli fon arz eden tüm tasarruf sahipleri bu kapsamdadır26. Söz konusu 

tasarrufçular, piyasaya fon arz eden veya yatırımcı sıfatıyla27 sermaye piyasasının 

başta gelen unsurudur28. Nitekim yatırımcıların sahip oldukları tasarrufların piyasaya 

                                                                                                                                     
Bunun gibi Ser.PK.’dan yola çıkılarak yapılacak ayırımın da yetersiz olacağını, zira Kanunun temelde 
sermaye piyasası kurumlarını düzenlediğini, buna karşılık piyasanın tarafları fon arz edenler ile fon 
talep edenlere yeterince yer verilmediğini ileri sürmüştür. Buna rağmen sermaye piyasasının 
taraflarının, aktörlerinin, hukuksal kimlikleri ve faaliyetlerinin niteliği bakımından, 1) Sermaye 
piyasası araçlarını ihraç edenler, 2) Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapanlar, 3) Aracılık 
faaliyetinde bulunanlar, 4) Yardımcı kurumlar şeklinde incelenebileceğini söylemektedir (Tanör, 
Taraflar, s. 69-71). Bir başka görüşe göre ise, sermaye piyasası 1) Piyasaya fon arz eden tasarruf 
sahipleri, 2) Piyasadan fon talep eden ve menkul kıymet ihraç eden ortaklıklar, 3) Fon arz ve talebinin 
karşılaşmasına yardımcı olan birtakım uzmanlık kuruluşları şeklinde üç ana unsurdan oluşur (Günal, 
Sermaye Piyasası Hukuku, s.1).  
25 Ser.PK.’nın “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde, adı geçen unsurlardan başka sermaye piyasası 
faaliyetlerinden ve SPK.’dan söz edilmiştir. Bu hususlar aşağıda ayrı başlıklar altında ele alınacaktır.  
26 Karababa, s.40; Yasin, s. 37; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 1.  
27 Yatırımcı kavramı, piyasadan fon talep edenleri ifade etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu 
durumda birtakım faaliyetlere fon aktararak yatırım yapmak isteyen ve bu amaçla piyasadan fon talep 
eden kişi ve kurumlar kastedilmektedir. Piyasaya fon arz edenler ise tasarruf sahipleri olarak 
adlandırılmaktadır (Ceylan, Korkmaz, s. 43. Ser.PK.’nın gerekçesinde de tasarruf sahipleri ile 
yatırımcılar arasındaki ilişkiden söz edilmektedir). Esasen yatırım kavramının, günlük dilde ve hatta 
bilimsel terminolojide, kullanıldıkları yere göre farklı anlamlar kazanabildiği, söz gelimi ekonomi ve 
işletme biliminde, keza bireyler açısından bu deyimin değişik içeriğe sahip olduğu belirtilmiş ve buna 
göre yatırım çeşitleri, örneğin yatırım amaç ve araçları itibariyle ekonomik yatırım, tüketici yatırımı 
ve sermaye piyasasını da kapsayan finansal yatırım olarak sınıflandırılmıştır (A ksoy, Tanrıöven, s.1-
7). Bu bağlamda Ser.PK. hükümleri incelendiğinde, öncelikle Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. 
maddesinde konuyla ilgili bir tanımlamanın yer almadığı, ancak çeşitli hükümlerinde piyasaya fon 
arzının yatırım ve fon arz edenlerin de yatırımcı olarak kabul edildiği saptanabilmektedir. Örneğin, 
yatırım danışmanlığı [m.30/f.1-b.(e)], yatırım ortaklıkları, yatırım fonları (m.32) ile piyasaya fon arzı 
ve Yatırımcıları Koruma Fonu (m.46/A) ile piyasaya fon arz edenler ifade edilmektedir. Bundan başka 
fon arz edenler için, tasarruf sahipleri (Ser.PK. m.1, 7) kavramına da yer verilmektedir. Özellikle 
yatırımcının korunması bakımından söz konusu kavramının Kanunda tanımlanması gerektiği haklı 
olarak ifade edilmiştir (Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 235). 
28 Bu noktada öncelikle piyasadan fon talep edenlerin ele alınması da düşünülebilir. Piyasaya fon arz 
eden yatırımcıların, daha önce fon talep edenlerce piyasaya sürülmüş olan piyasa araçlarına yatırım 
yapmaları bu yaklaşımı destekler [Tanör, sermaye piyasasında taraflar bağlamında öncelikle fon talep 
edenleri incelemektedir (Tanör, Taraflar, s. 71 vd.). Karslı da sermaye piyasası taraflarını, 1) Menkul 
kıymet arz edip, karşılığında fon talep edenler, 2) Menkul kıymetler karşılığında fon arz edenler, 3) 
Arz ve talebin karşılaşıp birbirini bulmasına yardım eden kuruluşlar şeklinde sıralamaktadır (Karslı, s. 
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dahil edilmesi ve bunların hak ve yararlarının korunması, Ser.PK.’nın başlıca 

konusunu ve amacını teşkil etmektedir (Ser.PK. m.1).  

Yatırımcılar, bireysel veya kurumsal yatırımcılar şeklinde ortaya çıkabilir. 

Bireysel yatırımda tasarruflar birey bazında tek tek piyasaya sunulurken, kurumsal 

yatırımda, tasarrufların bir araya getirilerek kolektif ve organize bir biçimde 

sunulması ve değerlendirilmesi söz konusudur29. Keza yatırımcılar özel hukuk tüzel 

kişileri olabileceği gibi, özellikle karma ekonomik sistemi benimseyen ülkelerde 

kamu kuruluşları da yatırımcı olabilir. Ayrıca yabancı sermaye sahipleri de yatırımcı 

olarak piyasaya fon arz edebilirler30. 

2. Fon Talep Edenler (İhraççılar) 

Piyasadan fon talebi, çeşitli sermaye piyasası araçlarının ihracı ve bunun 

yatırımcılara sunulması suretiyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle fon talep edenlerin 

veya ihraççıların ortaya konulabilmesi için öncelikle “ihraç” kavramına değinmek 

gerekir. Kanunda ihraç terimi, aşağıda değinilecek olan sermaye piyasası araçlarının 

ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 

satılması olarak tanımlanmıştır [Ser.PK. m.3/f.1-b.(c)]31. Görüldüğü gibi burada 

önemli olan, söz konusu piyasa araçlarının çıkarılması ve satılmasıdır. Sonuç olarak 

                                                                                                                                     
111) ].  Ancak fon talep edenlerin yaptıkları arzın, temelde yatırımcıların fon arz etmelerine yönelik 
olduğu da bir gerçektir.  
29 Oral Erdoğan, Levent Özer, Sermaye Piyasasında Kurumsal Yatırımcılar, İstanbul, İMKB. 
Yayını, 1998, s.4. Kurumsal yatırımcılara çeşitli örnekler verilmektedir. Sosyal güvenlik kurumları, 
özel sigorta şirketleri, özel emeklilik sandıkları veya fonları, yatırım kulüpleri bu kapsamda kabul 
edildiği gibi, Ser.PK.’da sermaye piyasası kurumu olarak öngörülen yatırım ortaklıkları, yatırım 
fonları ve portföy yönetim şirketleri de kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmektedir (Erdoğan, 
Özer, s.7, 12, 15; Tanör, Taraflar, s. 193-194; Karslı, 148 vd.). Ancak yatırım ortaklıkları ve yatırım 
fonları finansal aracılar olarak da ele alınmaktadır (İnağ’dan naklen Tanör, Taraflar, s. 194, dn.: 246). 
Karababa, genel olarak yatırımcı kavramı ve yatırımcının korunması açısından kurumsal yatırımcı 
ayırımının yerinde olmadığını, bu tür kurumların, sermaye piyasasına yönelik faaliyetlerde bulunan 
sermaye piyasası kurumları olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Karababa, s.40).  
30 Yasin, s. 37.  
31 Aynı hükümde halka arz, “Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka 
çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; 
hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; bu Kanuna 
göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse 
senetlerinin satışını ifade eder” biçiminde tarif edilmiştir.  



 13 

sermaye piyasası araçlarını çıkarıp, satma ihraç ve bu işlemi gerçekleştirenler de 

ihraççı olarak ortaya konulabilir.  

İhraççıların kimler olabileceği Ser.PK. m.3/f.1-b.(h)’de sayılmıştır. Buna 

göre, anonim ortaklıklar, (mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dâhil) 

kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları 

uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler, ihraç işlemi gerçekleştirebilir. 

Ancak ihraççılar bunlardan ibaret değildir. İhraç edilecek sermaye piyasası 

araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK.’ya) kaydını düzenleyen Ser.PK. 

m.4’te, genel ve katma bütçeli idareler ve TCMB.’den söz edilmiş ve bunlar 

tarafından ihraç olunacak sermaye piyasası araçlarının SPK.’ya kaydettirilmesinin 

zorunlu olmadığı, sadece ihraçlar hakkında bilgi verileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla 

bunlar da ihraççı olarak değerlendirilecektir32. Bunların dışında,  SPK.’nın ilgili 

Tebliğleri uyarınca33, yabancı ihraççılar da söz konusu olabilmektedir34.  

                                                
32 “Bu istisnanın, sözü edilen kamu organlarının piyasada ‘ihraççı’ kimliğiyle bulunmaları gerçeğini 
ortadan kaldırmadığında kuşku yoktur” (Tanör, Taraflar, s. 72; aksi görüş Şengül, s.14). Aynı 
maddenin son fıkrasında, “Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka 
arz yoluyla satılamaz” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden, sermayesi paylara bölünmüş komandit 
ortaklıkların da hisse senetlerini halka arz etmeden satmak suretiyle ihraççı olabilecekleri sonucu 
çıkarılabilir. Ancak bunların çıkardığı hisse senetlerinin sermaye piyasasında dolaşımının olmadığı 
ileri sürülmektedir [Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 18; Ceylan, Korkmaz, s.180. Şengül, sözü 
geçen hükme dayanarak, anonim ortaklıklar dışında kalan şahıs ve sermaye şirketlerinin ihraççı 
olamayacaklarını belirtmektedir (Şengül s.14)]. Sonuç olarak, kanundaki tanımlama ve ifadelere göre 
sadece tüzel kişiler ihraççı olabilecek, gerçek kişiler bu sıfatı taşıyamayacaklardır (Vural Günal, 
Hukuki Açıdan Sermaye Piyasası Faaliyetleri (Araçlar-Kurumlar), İstanbul, İMKB. Yayını, 
1997, s.3). Aksi görüş için bkz.: Doğan Kütükçü, Sermaye Piyasası Hukuku, Cilt: I, İstanbul, Beta, 
2004, s.452.   
33 Ser.PK. m.22/f.1-b.(m) uyarınca, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının 
ihraç ve halka arzı konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gereken düzenlemeleri yapmak SPK.’nın 
görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Bu bağlamda SPK., “Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının 
Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” (Seri: III, No: 20) ile “Yabancı Yatırım 
Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” (Seri: VII, No: 14) 
şeklinde iki Tebliği çıkarmıştır.   
34 “Görülmektedir ki, Kanun’un üçüncü maddesinde yer alan ‘ihraççılar’ tanımı eksiktir. Genel ve 
Katma bütçeli idareler ile T.C. Merkez Bankası’nın sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri, bu 
kurumların idari hiyerarşik yapılanma içindeki yerlerinin ağırlığından olsa gerek, kurul tarafından 
sadece bilgi düzeyinde izlenebilmekte, yabancı ortaklıklarla ilgili esasların da piyasaların hızlı 
gelişimi karşısında hukuksal düzenlemede gecikilmemesi için ancak ‘tebliğ çerçevesi’ içinde 
konmasıyla yetinilmiş bulunmaktadır. Bu karışık tablonun hukuk deontolojisi ve sistematiği açısından 
doğru olduğunu savunmak mümkün değildir” (Tanör, Taraflar, s. 72).   
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Bu çerçevede ihraççılar, özellikleri itibariyle, a) Kamu kesimi ihraççıları, b) 

Özel kesim ihraççıları ve c) Yabancı ihraççılar olarak sınıflandırılabilir35. Kamu 

iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca 

faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmelerin yanı sıra, genel ve katma bütçeli 

idareler ve TCMB. kamu kesimi ihraççılarını oluşturur36. Özel kesim ihraççılarını ise 

anonim ortaklıklar temsil etmektedir37. Ticari anonim ortaklıklardan başka, yine 

anonim ortaklık şeklinde kurulan banka, sigorta, finansal kiralama, faktöring ve 

finansman şirketleri gibi kuruluşlar özel kesim ihraççılarının örnekleridir38. Yabancı 

ihraççılar, yabancı ortaklıklar veya yabancı devlet ve mahalli idarelerden oluşabilir39. 

Ser.PK.’nın ikinci bölümünde (m.4-10/A) genel olarak ihraç işlemine ve bu bölümü 

takip eden üçüncü bölümde (m.11-16/A) ihraççılara ve özel kesim ihraççılarından 

halka açık anonim ortaklıklara özgü hükümler sevk edilmiştir.  

3. Fon Arz ve Talep Araçları (Sermaye Piyasası Araçları) 

Sermaye piyasasında yatırımcıların sahip oldukları fonların ihraççılara 

aktarılmasını sağlayan, farklı bir ifadeyle fon arz ve talebinin gerçekleşmesinde veya 

                                                
35 Tanör, Taraflar, s. 73 vd. 
36 Bunlardan kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca 
faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarını SPK.’ya 
kaydettirmekle yükümlü iken, genel ve katma bütçeli idareler ve TCMB. sadece bilgi vermekle 
yükümlü tutulmuştur (Ser.PK. m.4). Uygulamada mahalli idarelerden belediyelerin sermaye piyasası 
aracı ihracında bulunduğu, genel bütçe adına Hazine Müsteşarlığının, hazine bonosu ve diğer iç 
borçlanma senetleriyle piyasanın en büyük ihraççısı konumunda olduğu belirtilmiştir. TCMB.’nin 
ihraççılar arasında sayılmasına rağmen, Devlet adına ihraç yetkisinin Hazineye ait olduğu, Merkez 
Bankasının böyle bir yetkisinin bulunmadığı, Hazinenin ihraçlarında aracılık yaptığı, uygulamada da 
Bankanın herhangi bir ihracının söz konusu olmadığı, dolayısıyla ihraççıların arasında sayılmasının 
isabetli olmadığı ileri sürülmüştür (Tanör, Taraflar, s. 78-81).   
37 Anonim ortaklıklar, halka açık veya halka açık olmayan (kapalı) anonim ortaklıklar şeklinde ortaya 
çıkabilirler. Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar 
(Ser.PK. m.11/f.1 gereği pay sahibi sayısı 250’yi aşan anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz 
olunmuş sayılır) halk açık anonim ortaklıklardır [Ser.PK. m.3/f.1-b.(g)]. Ancak hemen belirtmek 
gerekir ki, Ser.PK. m.2/f.1 uyarınca halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen 
hisse senedi ihraçları Kanun kapsamı dışındadır. Buna karşılık söz konusu kapalı ortaklıkların, hisse 
senedi dışındaki sermaye piyasası araçlarını (örneğin tahvil) ihracı ve halka arz ederek veya halka arz 
etmeksizin satışı Ser.PK. hükümlerine tabidir. Bu konuda bkz.: Veliye Yanlı, Sermaye Piyasası 
Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler ve Kamunun Aydınlatılması, İstanbul, Beta, 
2005, s. 12-15; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 8-9). Halka açık olmayan, fakat hisse senedi 
dışındaki menkul kıymetlerini halka arz eden ortaklıklara genel olarak menkul kıymetlerini halka arz 
etmiş anonim ortaklık denilmektedir (Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.191).  
38 Tanör, Taraflar, s. 83.  
39 Tanör, Taraflar, s. 115 vd.; Yanlı, s. 18.  
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fonların değişiminde kullanılan evraklar ve bu amaca hizmet eden diğer araçlar, 

sermaye piyasası araçlarını oluşturmaktadır40. Sayı ve çeşit olarak oldukça fazla olan 

sermaye piyasası araçlarının neler olduğu Kanunda toplu bir şekilde sayılmış 

değildir. Ancak Ser.PK. m.3/f.1-b.(b)’de sermaye piyasası araçları “menkul 

kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır” denilerek, söz konusu araçlar ikiye 

ayrılmış ve ardından bunların tanımlaması yapılmıştır41. 

Başlıca sermaye piyasası aracı olan menkul kıymetler, “Ortaklık veya 

alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, 

dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve 

şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, a) 

Ortaklık veya alacaklılık sağlama (hisse senedi ortaklık, tahvil ise alacaklılık 

sağlar)42, b) Belli bir meblağı temsil etme (hisse senetlerinin üzerinde nominal 

değer, tahvillerde ise borçlanılan miktar yazılıdır), c) Yatırım aracı olarak 

kullanılma (Örneğin yukarıdaki iki özelliği taşıyabilen çekin yatırım aracı özelliği 

yokken, hisse senedi ve tahvil bu özelliğe sahiptir), d) Dönemsel gelir getirme (hisse 

senedinde kâr payı, tahvilde faiz gibi), e) Misli nitelik taşıma (örneğin hisse 

senetlerinin birbirinin yerine geçebilmesi), f) Seri halinde çıkarılma (Hisse 

senetlerinin çok sayıda çıkarılması), g) İbarelerin aynı olması (Çok sayıda çıkarılan 

evrakların birbirinden farklı olmaması), h) Kıymetli evrak özelliğine sahip olma 

                                                
40 Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 2; Karslı, s. 331.  
41 Sermaye piyasası araçları, niteliğine göre borçluluğu temsil eden (tahvil, bono gibi) ve mülkiyeti 
temsil eden (hisse senedi) sermaye piyasası araçları olarak da ayrılabilmektedir (Karslı, s. 339, 423). 
Nitekim Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 
(Seri:II, No:22) tahvilleri ve bonoları borçlanma aracı olarak ortak bir düzenlemeye tabi tutmuştur. 
Bunun dışında 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (RG., 06.03.2007/26454) ile Ser.PK.’nın 3. maddesine eklenen bir 
hükümle “İpotekli Sermaye Piyasası Aracı” tanımlaması yapılmıştır. Buna göre; ipotek teminatlı 
menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç 
edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları ve konut finansmanından kaynaklanan 
alacaklara dayalı olarak veya bu alacakların teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye piyasası 
araçları ipotekli sermaye piyasası aracı kabul edilmiştir [Ser.PK. m.3/f.1-b.(k)]. Söz konusu hükme 
ilişkin gerekçede, konut finansman sisteminde kullanılan çeşitli menkul kıymetlere, Kanunun diğer 
maddelerindeki atıfları sadeleştirebilmek amacıyla ortak bir isim verildiği ifade edilmiştir. İpotekli 
sermaye piyasası aracı kapsamında bahsedilen “diğer sermaye piyasası araçları” kavramı hakkında 
bkz.: Vural Günal, Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yayını, 2007, s.256.    
42 Menkul kıymetlerin bu niteliği bağlamında, SPK. mevzuatında çeşitli hükümlerde menkul 
kıymetler, ortaklık veya alacaklılık sağlayan (borçluluğu temsil eden) şeklinde sınıflandırılarak 
düzenlemeye tabi tutulmuştur.    
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(hakkın senede bağlı olması, ondan ayrı ileri sürülememesi ve devredilememesi)43, i) 

Şartların SPK. tarafından belirlenmesi (örneğin menkul kıymetlerin niteliğinin, 

biçiminin saptanması), menkul kıymetin unsurları olarak saptanabilir44. Hisse 

senetleri45 ve tahviller46 başta olmak üzere, katılma intifa senetleri47, kâr ve zarar 

                                                
43 Sermaye piyasalarının giderek büyümesi, menkul kıymetlerin sayısının artması ve bunların 
saklanması ve idaresinin güç hale gelmesi nedeniyle menkul kıymetlerin ve genel olarak sermaye 
piyasası araçlarının senetsiz, kaydi hale getirilmesi eğilimi bulunmaktadır (bu konuda ayrıntılı bilgi 
için bkz.: Asuman Turanboy, “Kâğıtsız (Varakasız) Kıymetli Evrak”, 15. Yıl Sempozyumu, Mayıs 
1998, Ankara, SPK. Yayını, 1998, s.241 vd.; Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s.25-
32; Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.258-265; Akbulak, Akbulak, s.25). Ser.PK. m.10/A’da 
açıkça sermaye piyasası araçlarının ve bunlara ilişkin hakların kayden izleneceği öngörülmüştür (bu 
konuda sözü geçen maddenin gerekçesinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir). Söz konusu madde 
ve buna dayalı olarak çıkarılan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim 
Esasları Hakkında Yönetmelik (RG., 21.06.2001/24439) ile Kaydileştirilen Sermaye Piyasası 
Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri:IV, No:28) 
kapsamında SPK., hisse senetleri (SPK. Kararı, 06.10.2004/41-1279), yatırım fonu katılma belgeleri 
(SPK. Kararı, 15.10.2004/42-1326) ve özel sektör tahvillerinin (SPK. Kararı, 15.06.2006/27-751) 
kaydileştirilmesine karar vermiştir.  
44 Reha Tanör, Türk Sermaye Piyasası: Halka Arz, Cilt: II, İstanbul, Beta, 2000, s. 82-83; Yasaman, 
Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s.18-23; Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.38-39; Sumer, 
Sermaye Piyasası Hukuku, s. 17-18. Söz konusu unsurlardan, dönemsel gelir getirme, ortaklığın kâr 
etmemesinde olduğu gibi menkul kıymetlerin bazı durumlarda gelir getirmeyebilecekleri, seri halinde 
çıkarılma ise, kurucu hisse senetleri gibi, çok sayıda çıkarılması zorunlu olmayan evrakları dışarıda 
bırakması yönüyle eleştirilmiştir (Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.39). Bu bağlamda, adı geçen 
unsurların bir arada bulunmasının gerekmediği, bazı unsurların bir kısım menkul kıymetler için 
geçerli olmadığı ve fakat ortaklık veya alacaklılık sağlama ile kıymetli evrak özelliğine sahip olmanın 
tüm menkul kıymetlerin ortak unsuru olduğu ileri sürülmüştür (Sevinç Akbulak, Yavuz Akbulak, 
Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler, İstanbul, Beta, 2004,  
s.25, 146).  
45 Hisse senetleri, anonim ortaklıkların ihraç ettikleri ve ortaklığın payları temsil eden menkul 
kıymettir. Daha önce de belirttiğimiz gibi sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar da hisse 
senedi çıkarabilir, ancak sermaye piyasasında dolaşımı bulunmamaktadır [Sumer, Sermaye Piyasası 
Hukuku, s. 18; Ceylan, Korkmaz, s. 180; Akbulak, Akbulak, s.51. Karababa ise bunların dolaşımının 
mümkün olmadığını, dolayısıyla sermaye piyasası aracı olarak kabul edilemeyeceğini belirtmektedir 
(Karababa, s.30)]. Hisse senetlerinin çeşitleri kapsamında, sermaye piyasası bakımından oydan 
yoksun hisse senetleri önem taşımaktadır (Ser.PK. m.14/A). Bu bağlamda, hisse senedi çıkarılana 
kadar pay sahiplerine verilen ilmühaberler ile hisse senedine bağlı olarak veya ondan bağımsız 
çıkarılan, hisse senetlerine ilişkin hakları (kâr payı, faiz, rüçhan hakkı, bedelsiz pay alma hakkı) temsil 
eden kuponlar ve bunların bitmesi durumunda yenilerini alma hakkı veren talonlar da menkul kıymet 
niteliğindedir (Tanör, Halka Arz, s. 144; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 23-24).  
46 Tahvil ödünç sözleşmesine dayalı bir menkul kıymet olup, başta anonim ortaklılar olmak üzere, 
tahvil çıkarmaya yetkili kamu kesimi ihraççılarının, fon ihtiyacını karşılamak üzere çıkardıkları uzun 
vadeli borç senetleridir (Tanör, Halka Arz, s. 118; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 24; Ceylan, 
Korkmaz, s. 202; Akbulak, Akbulak, s.151-152). En önemli çeşitleri, hisse senedine dönüştürülebilir 
tahviller ve (paylarla) değiştirilebilir tahvillerdir (Kamu menkul kıymetlerinden olan Devlet iç 
borçlanma senetlerinden vadesi bir yıldan fazla olanların Devlet tahvili, bir yıldan az olanların ise 
hazine bonosu olarak adlandırılması noktasında tahvil ile bono arasındaki tek farkın bunların süresi 
olduğu belirtilmiş ve bu bağlamda bonolar da tahvillerin çeşitleri arasında sayılmıştır. Bkz.: Tanör, 
Halka Arz, s. 118-119). Tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihracının esasları genel olarak Ser.PK. 
m.13’te ve Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ’de düzenlenmiştir.  
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ortaklığı belgeleri48, bonolar (finansman bonoları, banka bonoları ve kıymetli maden 

bonoları)49, ipotek teminatlı menkul kıymetler50, varlık teminatlı menkul kıymetler51, 

ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile varlığa dayalı menkul kıymetler52, gayrimenkul 

sertifikaları53, yatırım fonu katılma belgeleri54, varantlar (ortaklık varantı, aracı 

kuruluş varantı)55 menkul kıymetlere örnek verilebilir56.  

                                                                                                                                     
47 İntifa senetleri TTK. m.402-403’te düzenlenmiş olup, sahibine sadece mali haklar tanıyan ve 
genelde anonim ortaklığın kuruluşunda, sermaye artırımı sırasında emeği geçenlere, bazen alacaklılara 
bedelsiz olarak verilen senetlerdir. Söz konusu senetlerin nakit karşılığı çıkarılan türlerine katılma 
intifa senedi denmektedir (Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 35; Akbulak, Akbulak, s.146-150, 
188 vd.). Katılma İntifa Senedi İhracına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No:10) m.1’de de “… 
TTK'nda yer alan intifa senetleri hakkındaki hükümler ve sözleşme serbestîsi ilkesine dayanılarak, bir 
menkul kıymet niteliğinde olan ve nakit karşılığı satılan” senetler katılma intifa senedi olarak ifade 
edilmiştir. 
48 SPK.’nın konuyla ilgili Tebliğine göre (Seri: III, No:27), “ihraççılar, kâr ve zarara ortak olmak 
üzere, tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak için; yurt içinde satılmak 
üzere Türk lirası üzerinden veya yabancı paraya endeksli, yurt dışında satılmak üzere ise, Türk lirası 
veya yabancı para üzerinden ya da yabancı paraya endeksli ‘Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi’ adı 
altında menkul kıymet ihraç edebilir” (m.4).   
49 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre 
finansman bonoları, ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip, iskonto esasına göre ihraç ettikleri 
menkul kıymeti ifade etmektedir. Aynı esaslara tabi olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının ihraç 
ettikleri menkul kıymetler ise banka bonosu olarak adlandırılmıştır. Buna karşılık İstanbul Altın 
Borsası üyesi bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden 
ihraç ettikleri menkul kıymetler, altın, gümüş ve platin bonoları şeklinde tanımlanmıştır (m.3).  
50 Konut finansmanı sistemine ilişkin 5582 sayılı Kanun kapsamında Ser.PK.’ya eklenen ipotek 
teminatlı menkul kıymetler, “ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve oluşturulan teminat 
havuzundaki varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma senetleridir” şeklinde tanımlanmış 
ve bankalar ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilebileceği öngörülmüştür (Ser.PK. 
m.13/A-f.1). Maddenin devam eden fıkralarında, teminat havuzunda yer alabilecek varlıklar başta 
olmak üzere, detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca bu konuda İpotek Teminatlı Menkul 
Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33) çıkarılmıştır.  
51 Varlık teminatlı menkul kıymetler, konut finansmanı sistemi kapsamında Ser.PK.’ya eklenen 13/B 
maddesinde, “ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan, alacaklar ve duran varlıkların teminatı 
altında ihraç edilen borçlanma senetleri” olarak tarif edilmiştir. İpotek teminatlı menkul kıymetlerde 
teminat gösterilebilecek varlıklar sınırlı olup, finansal kuruluşlar, bunların dışındaki diğer varlıkları 
teminat göstererek varlık teminatlı menkul kıymet çıkarabileceklerdir. Söz konusu menkul kıymetlere 
ilişkin detaylar, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Seri: III, No: 38) 
düzenlenmiştir. 
52 İpoteğe dayalı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler, konut finansmanı sistemi 
çerçevesinde öngörülen konut finansmanı fonu ile varlık finansmanı fonunda pay hakkı veren menkul 
kıymetler olup, söz konusu fonlar adı geçen menkul kıymetler karşılığı toplanan paralardan 
oluşmaktadır (Ser.PK. m.38/B, m.38/C). İpoteğe dayalı menkul kıymetler ve konut finansmanı fonu 
hakkında, Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 34) yayınlanmıştır. Benzer şekilde varlığa dayalı menkul kıymetler ve 
varlık finansmanı fonuyla ilgili olarak da Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul 
Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:III, No: 35) çıkarılmıştır.  
53 Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 19) 
m.3’e göre gayrimenkul sertifikaları, ihraççıların bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan 
gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, nominal değeri eşit, Ser.PK. 
m.3/f.1-b.(b)’deki menkul kıymet tanımında yer alan nitelikleri haiz, hamiline yazılı menkul 
kıymetlerdir. 
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Diğer sermaye piyasası araçları ise, menkul kıymetler dışında kalan ve şartları 

SPK. tarafından belirlenen evrak olarak tanımlanmıştır. Böylece menkul kıymetin 

unsurlarını taşımayan ve fakat sermaye piyasasındaki gelişmelere göre piyasada fon 

değişimi için kullanılması söz konusu olabilecek araçlar, SPK. tarafından sermaye 

piyasası aracı olarak kabul edilebilecektir57. Bu noktada, vadeli işlemler ve opsiyon 

sözleşmeleri gibi türev araçlar öne çıkmaktadır58.  

                                                                                                                                     
54 Aşağıda değinilecek olan yatırım fonlarına katılma karşılığı düzenlenen belgelerden bazıları menkul 
kıymet niteliğini taşımaktadır. Yatırım fonlarının tiplerinden biri olan A tipi yatırım fonlarının katılma 
belgeleri (Seri: VII, No:10 Tebliği, m.35)  ile A tipi olmayanlar dâhil borsa yatırım fonlarının katılım 
belgeleri (Seri: VII, No:23 Tebliği, m.5)  menkul kıymet sayılmıştır.  
55 Ortaklık varantı, sahibine, payları İMKB’de işlem gören herhangi bir anonim ortaklığın paylarını ya 
da payları İMKB’de işlem gören kayıtlı sermaye sistemine tabi ihraççı hisselerini, önceden belirlenen 
bir fiyattan vade sonunda alma hakkı veren ve payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim 
ortaklıklarca ilgili sermaye piyasası aracının halka arzı sırasında ihraç edilen sermaye piyasası aracına 
denmektedir [Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin 
Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 36) m.3]. Aracı kuruluş varantı ise, elinde bulunduran kişiye, belirli 
hisse senetlerini ya da endekslerini önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir 
tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile 
kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade etmektedir. Bkz.: Aracı 
Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, 
m.3. 
56 Bunların dışında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel 
kişilerin ortak olması için çıkarılan gelir ortaklığı senedinden de söz etmek gerekir. 2983 sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun’da düzenlenen bu 
senetler de menkul kıymet niteliğini haizdir (Tanör, Halka Arz, s. 144; Sumer, Sermaye Piyasası 
Hukuku, s. 46).   
57 “Diğer sermaye piyasası araçları ise, menkul kıymet özelliğini taşımamakla birlikte, sermaye 
piyasasında işlem görmeye elverişli evrakı içerecek biçimde, 3 üncü maddenin (b) bendinin son alt 
bendinde genel olarak açıklanmıştır” (gerekçe). Fakat bu konuda da bir sınırlama getirilmiş ve “Şu 
kadar ki, nukut ile çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikaları bundan müstesnadır” denmiştir [Ser.PK. 
m.2/f.1-b.(b)]. Söz konusu hükme ilişkin gerekçede, “Ancak hiçbir şekilde sermaye piyasası aracı 
kapsamına alınmayacak olan ve esasen para piyasası aracı sayılan banknot ve döviz ile münferit borç 
ilişkilerine dayanan kredi ve ödeme aracı niteliğini haiz kambiyo senetleri, sermaye piyasası 
araçlarının dışında bırakılmıştır. Böylece uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi 
amaçlanmıştır” açıklamasına yer verilmiştir. Bu konudaki eleştiri ve değerlendirme için bkz.: 
Kütükçü, Cilt: I, s. 387-392. 
58 Tanör, Halka Arz, s. 145; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 48. Nitekim, Ser.PK. m.22/f.1-
b.(j)’de SPK.’nın, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarına ilişkin 
düzenlemeleri yapacağı öngörülmüştür. Bunun gibi, Ser.PK. m.30’da, vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık sermaye piyasası 
faaliyetleri arasında sayılmıştır. Keza Ser.PK. m.40/f.2’de münhasıran, ekonomik ve finansal 
göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği 
tüzel kişiliği haiz borsaların, SPK.’nın teklifi ve ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun 
onayı ile kurulacağı, bu borsaların kuruluş, teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esaslarının ilgili 
bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda çıkarılan Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik m.3, vadeli işlem 
sözleşmesinin, “Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya 
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Bunların dışında, yukarıda değindiğimiz yabancı ihraççılar bağlamında, 

yabancı sermaye piyasası araçları da söz konusudur. SPK.’nın konuyla ilgili 

Tebliğinde (Seri: III, No: 20), “çıkarıldıkları ülke borsalarında alım satım konusu 

olan ve Kurul’ca niteliği belirlenen menkul kıymetler ile hak ve alacakları temsil 

eden kâğıtlar” yabancı sermaye piyasası araçları olarak tarif edilmiştir.  

4. Fon Arz ve Talebinin Karşılaşmasına Yardım Eden 

Kuruluşlar (Sermaye Piyasası Kurumları) 

Sermaye piyasası kurumları, esas itibariyle sermaye piyasasındaki fonların 

karşılaşmasında çeşitli şekillerde rol alan kuruluşlardır. Söz konusu kuruluşlar, 

temelde yatırımcılardan ihraççılara yönelik olan ve sermaye piyasası araçlarıyla 

sağlanan fon akışının gerçekleşmesine değişik biçimlerde yardımcı olurlar59. Bu 

yardım, fon arz ve talebine aracılık, danışmanlık veya fonların yönetimi şeklinde 

doğrudan fon aktarımıyla bağlantılı bir biçimde ortaya çıkabileceği gibi, sermaye 

piyasası araçlarının saklanması, derecelendirilmesi, ihraççıların ve hatta sermaye 

piyasası kurumlarının denetlenmesi, sermaye piyasasında çeşitli şekillerde söz 

konusu olan gayrimenkullerin değerlemesi gibi dolaylı olarak da söz konusu olabilir. 

                                                                                                                                     
finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma 
yükümlülüğü veren sözleşmeyi”, opsiyon sözleşmesinin ise, “Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede 
veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal 
göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, 
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi” ifade edeceğini belirtmektedir. Ser.PK. m.40’da yapılan 
değişikliğin gerekçesinde, “Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, niteliği itibariyle sermaye piyasası 
aracıdır. Sermaye piyasası araçları, bir varlığa dayalı olarak ihraç edilmiş olsalar bile bağımsız varlığa 
sahip senetlerdir. Fiziken malla doğrudan herhangi bir bağlantı içerisinde değildirler. Sahiplerine 
ortaklık veya alacaklılık hakkı veren senet niteliğindedirler. Sermaye piyasası aracı niteliğini haiz olan 
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, fizikî olarak malın işlem gördüğü ticaret borsalarına yabancıdır” 
ifadelerine yer verilmiştir.  
Türev araçların dışında, katılma belgeleri ve rüçhan hakkı kuponları (Şengül, s.13-14), bir görüşe göre 
ise, bonolar (banka bonoları, banka garantili bonolar, finansman bonoları), oydan yoksun hisse 
senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler ile gelir ortaklığı senedi, hazine bonosu ve Devlet tahvili 
diğer sermaye piyasası araçları kapsamındadır (Akbulak, Akbulak, s.28-29).  
59 Söz konusu kuruluşlar, gerek yatırımcılar gerekse ihraççılar açısından önemli bir ihtiyacı 
karşılamaktadırlar. Özellikle yatırımcıların ve ihraççıların sermaye piyasası kurallarına uygun ve risk 
değerlendirmesi içeren fon arz ve talebinde bulunmaları, piyasadaki değişiklikleri takip etmeleri ve 
buna göre gerekli tedbirleri almaları noktasında sermaye piyasası kurumlarının yardımına ihtiyaç 
duyarlar (Ünal Tekinalp, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, İstanbul, Ekonomik ve Sosyal 
Yayınlar A.Ş., 1982, s. 78-79).  
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Sermaye piyasası kurumları, Ser.PK. m.32’de, a) Aracı kurumlar, b) Yatırım 

ortaklıkları, c) Yatırım fonları, d) Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin 

verilen diğer kurumlar şeklinde ifade edilmiştir. Maddenin devamında, maddede 

isimleri açıkça belirtilen kurumlardan, aracı kurumlar (m.33-34)60, yatırım 

ortaklıkları (m.35-36) ve yatırım fonları (m.37-38), nitelikleri, kuruluş ve faaliyet 

şartları itibariyle düzenlenmiş, 39. maddede ise diğer sermaye piyasası kurumlarının 

neler olduğu genel olarak sayılmıştır. Söz konusu kurumların kuruluş ve faaliyet 

esaslarının SPK. tarafından belirleneceği öngörülerek, sermaye piyasasındaki 

gelişmelere göre adı geçen kurumların oluşturulması imkanı verilmiştir61. Buna göre, 

sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, derecelendirilmesi, ihraççıların ve 

sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan kuruluşlar, yatırım 

danışmanlığı, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getiren 

şirketler, varlık yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, konut finansmanı 

fonları, varlık finansmanı fonları, risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi 

                                                
60 Kanunun 34. maddesinde aracı kurum kavramı yerine, “aracı kuruluşlar”dan söz edilmektedir. 
Ser.PK. m.3/f.1-b.(i )’ye göre aracı kuruluş deyimi,  aracı kurum ve bankaları kapsayan üst kavramdır. 
Ancak sermaye piyasası kurumları sayılırken, bankaları da kapsayan aracı kuruluş terimine yer 
verilmemiş, böylece bankalar sermaye piyasası kurumu sayılmamıştır. Konuyla ilgili olarak doktrinde, 
“Kanun bir taraftan aracı kurumu, sermaye piyasası kurumu olarak nitelemekte, başka bir deyişle bir 
üst kavrama bağlamakta diğer taraftan, esasen bir sermaye piyasası kurumu olmayan Bankaların da 
aracılık faaliyetinde bulunabilmesi için ‘aracı kuruluşlar’ adını verdiği bir grup tesis etmektedir. / Bize 
göre bankaların da istisnai olarak aracılık faaliyetinde bulunabileceklerinin ve bunun faaliyet tür ve 
şartlarının neler olabileceğinin ayrıca hükme bağlanması şart ve yeterlidir” görüşü ileri sürülmüştür 
(Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.455). Benzer şekilde, “Bankaların sadece halka arzı ve buna 
bağlı işlemleri yapıp, diğer aracılık faaliyetlerinde bulunamamaları, nitelik ve görevlerine uygun 
düşen doğru çözümdür. Çünkü aracı kurumlar, çeşitli şekillerde, menkul kıymetlerin, menkul 
kıymetler dışındaki kıymetli evrakın ve diğer bu tür evrakın alım ve satımı ile uğraşırlar. Sözü edilen 
tür uğraş ise bankalara yabancıdır. Buna karşılık, aracılık faaliyetinin bir türünü oluşturan ‘halka arz’, 
halka arzın sağlanması için garantiler verilmesi gibi işlemler bankacılık uğraşının kapsamı içindedir” 
(Tekinalp, s. 86). Kanımızca aracı kuruluş sıfatıyla Kanunda sayılan sermaye piyasası faaliyetlerinin 
hepsini yerine getirebilen (Ser.PK. m.34/f.1) bankaların da bu yönüyle sermaye piyasası kurumu 
sayılmaları ve bu bağlamda sermaye piyasası kurumlarını sayan Ser.PK. m.32’de aracı kuruluş 
ibaresine yer verilmesi doğru olacaktır. Zira bankalar esas itibariyle para piyasası kurumu olmakla 
birlikte, günümüzde yaygın bir biçimde sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunmaktadırlar ve 
Bank.K.’da da söz konusu faaliyetlere yer verilmektedir.  
61 Konuyla ilgili madde gerekçesinde, “Sermaye piyasalarında mevcut ve ileride teşkil edilebilecek 
kurumlar açıklıkla sayılmaktadır. Bu çerçevede Kurula verilen yetki ile diğer sermaye piyasası 
kurumlarının teşkili imkân dâhiline girecektir. 
Sermaye piyasaları gibi, değişimin, gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde son derece hızlı 
olduğu dinamik piyasalarda geleceğe yönelik olarak Kurula görevler verilmesi zorunluluk olarak 
görülmektedir. Bu sayede gelişme sürecine kamunun süratle intibakı sağlanabilecektir” açıklamasına 
yer verilmiştir. Ser.PK. m.22/f.1-b.(o)’ya göre SPK, sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak 
amacıyla yeni sermaye piyasası kurumlarına ilişkin kuruluş, faaliyet, tasfiye ve sona erme esaslarını 
belirlemek ve bunları denetlemek yetkilerine sahiptir.  
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yatırım ortaklıkları, vadeli işlemler aracılık şirketleri, sermaye piyasasında faaliyette 

bulunacak gayrimenkul değerleme kurumları ve portföy saklama şirketleri diğer 

sermaye piyasası kurumlarını oluşturmaktadır. Öte yandan 39. maddede diğer 

sermaye piyasası kurumları arasında sayılan ve konut finansmanı sistemi 

çerçevesinde oluşturulan kurumlardan, konut finansmanı fonu ile varlık finansmanı 

fonu, yatırım fonuna olan benzerlikleri dolayısıyla, 38/B ve 38/C maddelerinde 

düzenlenmiş, buna karşılık, ipotek finansmanı kuruluşları 39/A maddesinde hükme 

bağlanmıştır62. 

Sermaye piyasası kurumları, gösterdikleri faaliyetler esas alındığında a) 

Aracılık faaliyetinde bulunanlar, b) Danışmanlık faaliyetinde bulunanlar, c) Yönetim 

ve işletme faaliyetinde bulunanlar, d) Diğer şeklinde sınıflandırılabilir.  

Aracılık faaliyetinde bulunan kurumlar, sermaye piyasası araçlarını çeşitli 

yöntemlerle alıp satarak fon arz ve talebinin gerçekleşmesine katkıda bulunurlar. 

Yukarıda sayılan kurumlardan, aracı kurumlar (Ser.PK. m.32) ve vadeli işlemler 

aracılık şirketleri (Ser.PK. m.39) bu kapsamdadır63. Yatırım danışmanlığı şirketleri 

(Ser.PK. m.39), danışmanlık faaliyetinde bulunan sermaye piyasası kurumlarına 

                                                
62 Kanımızca konut finansmanı fonu ile varlık finansmanı fonuna ilişkin düzenlemelerin, benzerlikleri 
dolayısıyla, Ser.PK. m.37 ve 38’de hükme bağlanan yatırım fonlarından hemen sonra, 38/B ve 38/C 
şeklinde yer almış olması doğru olmakla birlikte, bunlara, diğer sermaye piyasası kurumlarının toplu 
bir şekilde sayıldığı bir sonraki maddede (39. maddede) yer verilmesi sistematik açıdan hatalı 
olmuştur. Bunun yerine, sözü geçen kurumların, sermaye piyasası kurumlarının genel olarak 
öngörüldüğü 32. maddede, yatırım fonlarına ilişkin (c) bendinden sonra düzenlenmesi daha doğru 
olabilirdi. Keza ipotek finansmanı kuruluşlarının da benzer şekilde 39. maddeden önceki hükümler 
arasına yerleştirilmesinin sistematik olarak daha yerinde olacağı ileri sürülebilir. Bunun dışında, 38/A 
maddesinde konut finansmanı kavramı ve konut finansmanı kuruluşlarına (bankalar, finansal kiralama 
şirketleri, finansman şirketleri) ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Esasen para piyasasıyla ve para 
piyasası kurumlarıyla ilgili olan bu hükümlerin Ser.PK.’da yer alması da ayrıca eleştirilebilir.  
63 Gerek aracı kurumlar gerekse vadeli işlemler aracılık şirketleri Kanunda tanımlanmamıştır. 
Ser.PK.’daki ilgili hükümlerden yola çıkılarak, doktrinde aracı kurumlar, “sermaye piyasası araçlarını 
aracılık amacıyla, kendi nam ve hesabına veya başkası nam ve hesabına yahut kendi namına başkası 
hesabına alım satımını yapan anonim ortaklıklar” şeklinde tanımlanmaktadır (Ünal, Sermaye Piyasası 
Hukuku, s.461). Vadeli işlemler aracılık şirketleri bakımından ise, Ser.PK.’da değişiklik yapan 4487 
sayılı Kanunun gerekçesinde, “Ayrıca maddede yer alan ve bugüne kadar uygulama alanı bulmayan 
ipoteğe dayalı menkul kıymetler merkezî maddeden çıkarılarak, münhasıran vadeli işlemler 
konusunda faaliyette bulunacak vadeli işlemler aracılık şirketleri maddeye dahil edilmiştir” ifadeleri 
yer almıştır. Konuyla ilgili olarak çıkarılan Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet 
Esasları Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:90) söz konusu şirketi faaliyet konularını esas alarak, 
münhasıran vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların alım satımına aracılık eden 
şirket olarak tanımlamıştır (m.1, 3).   
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örnektir64. Bu bağlamda sermaye piyasası araçları, ihraççılar, sermaye piyasası ve 

ilgili konular hakkında yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunularak, fon 

arz ve talebinin karşılaşmasına yardım edilmektedir. Yönetim ve işletme faaliyetinde 

bulunan sermaye piyasası kurumları, belirli bir portföyü yönetmek ve işletmek 

suretiyle fonların piyasadaki değişimini sağlamaktadırlar. Yatırım ortaklıkları, 

yatırım fonları (Ser.PK. m.32)65, portföy yönetim şirketleri66, varlık yönetim 

şirketleri67, konut finansmanı fonu, varlık finansmanı fonu68, ipotek finansmanı 

                                                
64 Ser.PK. m.39’da yatırım danışmanlığı şirketlerinden ayrıca söz edilmiş olmasına rağmen, Yatırım 
Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 
(Seri:V, No:55), söz konusu faaliyette bulunabilmek için aracı kurumların, portföy yönetim 
şirketlerinin ve mevduat kabul etmeyen bankaların yetki belgesi almaları gerektiğini öngörmüş ve bu 
kurumların bünyelerinde yatırım danışmanlığına ilişkin gerekli organizasyonu tesis etmeleri gerektiği 
hükme bağlanmıştır (m.8, 10).   
65 Yatırım ortaklıkları, Ser.PK. m.35’te, “sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer 
kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır” şeklinde 
tanımlanmıştır. Maddeye göre bu portföyler müstakilen bu unsurlardan oluşabileceği gibi, karma da 
olabilecektir. Bu çerçevede menkul kıymet, altın ve diğer madenler portföyünü işleten yatırım 
ortaklıkları (Seri:VI, No:4) ve gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, 
gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım 
yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları (Seri:VI, No:11) öngörülmüştür. Yatırım fonları ise, “halktan katılma belgeleri 
karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet 
esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü 
işletmek amacıyla kurulan malvarlığı”  olup, fonun tüzel kişiliği yoktur, ancak malvarlığı kurucunun 
malvarlığından ayrıdır (Ser.PK. m.37). Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No:10), 
gayrimenkulleri kapsam dışında bırakmış ve menkul kıymetler başta olmak üzere diğer portföy 
unsurlarını içeren bir düzenleme yapmıştır. Yatırım fonları bağlamında, bireysel emeklilik 
hesaplarındaki fonların işletilmesi amacıyla kurulan emeklilik yatırım fonları (Emeklilik Yatırım 
Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik) düzenlenmiştir. Söz 
konusu düzenleme 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na 
(BETYSK.) dayanılarak yapılmıştır. Yönetmeliğe göre emeklilik yatırım fonları da Ser.PK. m.32 
kapsamında bir sermaye piyasası kurumudur (Yönetmelik, m.5/f.2).  
66 Portföy yönetim şirketleri, ilgili Tebliğe göre (Seri:V, No:59), sermaye piyasası araçları, para 
piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile SPK. tarafından 
uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden oluşan finansal varlıkları içeren portföylerin, her bir müşteri 
adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak 
üzere vekil sıfatıyla yönetmek üzere SPK.’dan yetki belgesi almış şirketlerdir. 
67 Varlık yönetim şirketleri ile ilgili olarak SPK.’nın bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Öte yandan 
Bank.K. m.143’te varlık yönetim şirketi düzenlenmiştir. Buna göre, bankalar ve TMSF. dâhil diğer 
malî kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve 
satılması amacıyla, kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
tarafından belirlenen varlık yönetim şirketleri kurulabilir. Varlık yönetim şirketleri alacaklarının 
tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili 
amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, kiralanması ve bunlara 
yatırım yapılması ve yine alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilâve finansman sağlamak 
veya sermayelerine iştirak etmek dâhil olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye yetkilidir. Söz 
konusu şirketler ilk olarak 4743 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan yönetmeliğe göre kurulmuşlardır. 
İlgili yönetmelik uyarınca varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasasında faaliyette bulunabilir. Bu 
bağlamda menkul kıymet ihracı ve piyasa araçlarına yatırım faaliyetlerini gerçekleştirebilir.   
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kuruluşları69, risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları70 

(Ser.PK. m.39) bu gruptadır. Söz konusu kurumların çoğunluğu yatırımcılar 

yönünden faaliyet göstermektedir ve bu nedenle kurumsal yatırımcılar olarak da 

adlandırılırlar. Bunlardan bazıları ise ihraççılar tarafında yer almaktadır71.  

Bunlarında dışında diğer birtakım sermaye piyasası kurumları, sermaye 

piyasası araçlarının takas ve saklanması, derecelendirilmesi, sermaye piyasası 

araçlarıyla ve kurumlarıyla ilişkili gayrimenkullerin değerlemesi, ihraççıların, 

sermaye piyasası kurumlarının sınıflandırılması, denetlenmesi gibi faaliyetlerle fon 

arz ve talebinin karşılaşmasına, özellikle yatırımcılar bakımından dolaylı olarak 

destek olurlar ve piyasanın sağlıklı işleyişinde rol oynarlar. Takas ve saklama 

kuruluşları72, derecelendirme kuruluşları73, gayrimenkul değerleme kurumları74 ve 

denetleme kuruluşları75 bu çerçevede değerlendirilebilir. 

                                                                                                                                     
68 Konut finansman sistemi kapsamında öngörülen kurumlardan biri olan konut finansmanı fonu, ihraç 
edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkul kıymet 
sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığı olup, yatırım fonları gibi 
tüzel kişiliğe sahip değildir (Ser.PK. m.38/B). Benzer şekilde varlık finansmanı fonu da ihraç edilen 
varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet 
sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığından oluşmaktadır. Fon 
portföylerine alınabilecek varlıklar SPK. tarafından belirlenecek olup, bunun dışında konut finansmanı 
fonu ile aynı hükümlere tabidir (Ser.PK. m.38/C). Konut finansmanı fonuna ilişkin Tebliğin (Seri:III, 
No: 34) hükümlerine göre, söz konusu fon, bankalar, finansman şirketleri, ipotek finansmanı 
kuruluşları ve Tebliğ’de yer alan nitelikleri taşıyan aracı kurumlar tarafından kurulabilecektir (m.3, 5). 
Varlık finansmanı fonu bakımından karş. Seri:III, No:35 Tebliği, m.3, 5.  
69 Konut finansman sisteminin bir parçası olarak düzenlenen ipotek finasmanı kuruluşları, münhasıran 
konut finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan alacaklardan 
oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla 
kurulan anonim ortaklıklardır (Ser.PK. m.39/A). 
70 Gerek risk sermayesi yatırım fonları gerekse risk sermayesi yatırım ortaklıkları, genel yatırım 
fonlarının ve yatırım ortaklıklarının bir türüdür. Bunlardan risk sermayesi yatırım ortaklığı SPK. 
tarafından “girişim sermayesi yatırım ortaklığı” adıyla düzenlenmiş ve ilgili Tebliğ’de (Seri:VI, 
No:15) “kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi 
yatırımlarına yönelten ve Kanunda risk sermayesi yatırım ortaklığı olarak ifade edilen ortaklıklar” 
şeklinde tanımlanmıştır.  
71 Tanör, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve portföy yönetim şirketlerini kurumsal yatırımcılar, 
5582 sayılı Kanunla Kanundan çıkarılan ve ipotek finansmanı kuruluşlarına benzeyen genel finans 
ortaklıklarını ise ihraççılar kapsamında ele almıştır (Tanör, Taraflar, s.110, 191).  
72 Mevduat veya katılım fonu kabul etmeyen banka özelliğini taşıyan Takasbank (İMKB. Takas ve 
Saklama Bankası Anonim Şirketi), sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması faaliyetini yerine 
getirerek, piyasadaki fon arz ve talebinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Ser.PK. m.39’da 
değinilen portföy saklama şirketlerine özgü bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, Portföy 
Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Seri:V, 
No:59), belirli nitelikleri taşıyan bankalar “portföy saklama kuruluşları” olarak düzenlenmiş ve 
portföy yönetim şirketleri müşterilerine ait finansal varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, 
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Öte yandan yabancı sermaye piyasası kurumlarını da fon arz ve talebine 

yardımcı olan kuruluşlar arasında bağlamında belirtmek gerekir76. 

                                                                                                                                     
varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolü faaliyetlerini yürüten bankalar şeklinde 
tanımlanmıştır (m.18).     
73 Konuyla ilgili SPK. Tebliğine (Seri: VIII, No: 51) göre derecelendirme kuruluşları, Türkiye’de 
kurulan ve kredi derecelendirmesi (belirli ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının risk durumları 
ve ödeyebilirliklerinin veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve 
benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilme riskinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması) 
ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi (belirli ihraççılar ve sermaye piyasası 
kurumlarının SPK. tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun değerlendirilmesi ve 
sınıflandırılması)  faaliyetlerini kapsayan derecelendirme işlevlerinde bulunmak üzere SPK. tarafından 
yetkilendirilen kuruluşlar ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması SPK. tarafından kabul 
edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını ifade eder.   
74 Gayrimenkul değerleme kurumları, Ser.PK. m.39’da, konut finansmanına ilişkin 5582 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle sermaye piyasası kurumu olarak kabul edilmiş ve konut finansmanı 
kapsamında da değerleme yapmaları öngörülmüştür [Ser.PK. m.22/f.1-b.(r), m.38/A)]. Söz konusu 
değişiklikten önce Kanunda ekspertiz kurumları olarak anılan bu şirketler hakkında, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye 
Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 35) çıkarılmış ve Tebliğin 3. 
maddesinde, “Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve 
faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen 
gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş 
değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi 
değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Kanunda gayrimenkul 
değerleme kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketi” şeklinde bir tanımlama yapılmıştır.   
75 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:X, No:22) uyarınca 
bağımsız denetim kuruluşları, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya 
SPK. tarafından istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama 
standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun 
bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen 
gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden 
denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması faaliyetini yürüten, belirli nitelikleri taşıyan ve 
SPK. tarafından bu konuda yetkilendirilen kuruluşlardır (m.4). 
76 SPK. tarafından yayınlanan Yabancı Sermaye Piyasası Kuruluşlarına İlişkin Sirküler’de (RG., 
18.11.199/21762), “Türkiye sermaye piyasasında işlem yapan yabancı portföy işletmecilerinin Türk 
mevzuatı karşısındaki tereddütlerini gidermek üzere aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun 
görülmüştür. 
Yabancı yatırım fonları ve ortaklıkları kendi ülkelerindeki hukuki yapıları nedeniyle birbirlerinden 
kesin hudutlarla ayrılamamakta ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndaki tarifleri tam olarak 
karşılamamaktadırlar. Bu sebeple, Sermaye Piyasası Kurulu uygulamaları açısından portföy 
işletmeciliği faaliyetinde bulunan, emeklilik ve sigorta kuruluşları ile bunlar tarafından kurulan fonlar 
ve ortaklıklar, ülke fonları, yatırım kuruluşları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi pek çok 
çeşitte olan yabancı kurumsal portföy işletmecilerinin tümünün (Türk yatırım fonlarından mahiyet 
farklılıkları söz konusu olsa dahi, sorunu yabancı mevzuata göre de çözümlemek zaruri olduğundan) 
mali mevzuat uygulamaları açısından, ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan menkul kıymetler 
yatırım fonları’ gibi addedilmesi uygun görülmüştür” açıklamasına yer verilmiştir.  
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5. Fon Arz ve Talebinin Karşılaştığı Piyasalar (Sermaye 

Piyasaları) 

Sermaye piyasasının en önemli unsuru, fon arz ve talebinin karşılaştığı alan 

veya ortamlar, teknik ifadesiyle piyasalardır. Yukarıda değinilen diğer unsurlar; 

yatırımcılar, ihraççılar, sermaye piyasası araçları ve kurumları ancak piyasa adı 

verilen ortamlarda işlev kazanır ve böyle bir sistem olarak sermaye piyasası ortaya 

çıkar.  

Kavram olarak sermaye piyasası daha önce ele alındığından, burada sermaye 

piyasasının türlerini açıklamakta yarar vardır. Sermaye piyasaları, değişik bakış 

açılarına göre sınıflandırılmaktadır. Bunların içerisindeki en önemli sınıflandırmalar, 

sermaye piyasası araçlarının yatırımcılara ilk defa sunulup sunulmadığına veya söz 

konusu araçların daha önce dolaşıma girmiş olup olmadığına göre ve piyasasının 

organizasyon düzeyi esas alınarak yapılmaktadır77. Buna göre sermaye piyasaları, 

birincil ve ikincil piyasalar78 ile organize ve organize olmayan piyasalar şeklinde 

tasnife tabi tutulmaktadır79.  

Birincil piyasalar, ihraççılar tarafından çıkarılan sermaye piyasası araçlarının 

ilk defa yatırımcılara sunulduğu, ihraççılarla yatırımcıların karşı karşıya oldukları 

piyasalardır80. Yatırımcılar, fon ihtiyacı olan ihraççıların doğrudan veya dolaylı 

                                                
77 Lenenbach, s. 5; Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s. 1157; Fabozzi, Modigliani, s. 13. 
Bunun dışında sermaye piyasaları, piyasanın coğrafi genişliği veya faaliyet alanı bakımından, yöresel 
(bölgesel) piyasalar, ulusal (milli) piyasalar ve uluslararası piyasalar şeklinde ayrıma tabi tutulduğu 
gibi, gelişmişlik düzeyine göre ise kuruluş aşamasındaki piyasalar, gelişmekte olan piyasalar ve 
olgunlaşmış piyasalar biçiminde de tasnif edilmektedir (Yasin, s. 36; Aksoy, Tanrıöven, s.60; Otto 
Loistl, Kapitalmarkttheorie, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, München, R. Oldenburg 
Verlag, 1994, s. 15).  
78 Söz konusu ifadelere karşılık olarak, birinci el ve ikinci el piyasalar sözcükleri de kullanılmaktadır 
(Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.5; Barbaros Yalçıner, Tezgahüstü Hisse Senedi Piyasaları, 
ABD ile Diğer Ülke Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi, Ankara, SPK. Yayını, 1996, s. 3 
vd.).  
79 Söz konusu tasnif, genel olarak finansal piyasalar ve sermaye piyasasıyla yakından ilişkili olan para 
piyasası açısından da yapılmaktadır. Bkz.: Ceylan, Korkmaz, s. 42, 54; Aksoy, Tanrıöven, s.59; 
Fabozzi, Modigliani, s. 13.  
80 Heinze, s.5; Lenenbach, s.6; Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s.1157; Kümpel, 
Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.71; Merkt, Rossbach, s.218; Klaus Hopt, “Vom Aktien- und 
Börsenrecht zum Kapitalmarktrecht?”, ZHR 141, 1977, s.425; Loistl, s.15; Fabozzi, Modigliani, s. 13; 
Ceylan, Korkmaz, s. 49; Aksoy, Tanrıöven, s.59; İnam, s.46; Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, 
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olarak ihraç ettikleri81 sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak fon arz ederler82. 

İkincil piyasalar ise, genel olarak birincil piyasalarda ihraç edilerek tedavüle girmiş 

bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımının (ticaretinin) yapıldığı 

piyasalardır83. Yatırımcılar, fon arz ederek birincil piyasadan aldıkları sermaye 

piyasası araçlarını tekrar paraya çevirmek istediklerinde, sonsuz vadeli araçlarda 

(hisse senetleri) hiçbir zaman, orta ve uzun vadeli araçlarda (tahvillerde) ise vadeden 

önce bunu gerçekleştiremezler. İşte ikincil piyasalar, birçok yatırımcı için önemli 

olan bu imkânı sağlayan84, böylece birincil piyasalara talep oluşturarak onu geliştiren 

ve bu nedenle genel olarak sermaye piyasalarının ihtiyaç duyduğu piyasalardır85. Bu 

                                                                                                                                     
s.7; Karababa, s.22; Yasin, s. 35. Birincil piyasalar, emisyon (sürüm) piyasaları olarak da 
nitelendirilirler (Loistl, s. 15; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.71).   
81 İhraççıların sermaye piyasası araçlarını bizzat yatırımcılara sunmaları durumunda doğrudan ihraç 
(bizzat çıkarım), aracı kuruluşların yardımıyla bunu yapmaları ise dolaylı ihraç (yabancı çıkarım) 
olarak nitelendirilmektedir. Uygulamada önemli ihraçlar dolaylı ihraç şeklinde gerçekleşmektedir 
[Ceylan, Korkmaz, s. 49; Tanör, Halka Arz, s. 259. Alman hukukunda dolaylı ihraçlar, banka 
konsorsiyumları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bkz.: Lenenbach, s. 6; Kümpel, Bank- und 
Kapitalmarktrecht, s. 1158; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.73-74; Merkt, 
Rossbach, s.218. Biz de özellikle büyük çaplı ihraçlarda aracılık konsorsiyumu söz konusu 
olabilmektedir (Tanör, Halka Arz, s. 268 vd.; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 84) ].    
82 “Birincil piyasada önemli olan, menkul kıymetleri, ihraçtan almaktır. Arada bir banka veya aracı 
kurum bulunması bu alımın birincil piyasada olmasına mani değildir” (Karslı, s. 31).   
83 Ceylan, Korkmaz, s. 49; Aksoy, Tanrıöven, s.59; Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.5; Yalçıner, 
s. 3; Şengül, s.9; Lenenbach, s. 6; Hopt, s.425; Loistl, s. 15; Fabozzi, Modigliani, s. 13; Thomas Lee 
Hazen, The Law of Securities Regulation, Revised Fifth Edition, St. Paul, Thomson/West, 2006, s. 
10, dn.:5. Söz konusu özelliği nedeniyle ikincil piyasalar, sirkülasyon (dolaşım) piyasaları olarak da 
anılır (Loistl, s. 15; Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s. 1157; Kümpel, Kapitalmarktrecht, 
Eine Einführung, s.74). Sermaye piyasasında en yoğun faaliyetler ikincil piyasalarda gerçekleşir. 
Gelişmiş piyasalarda, ikincil piyasanın işlem hacmi birincil piyasalardan defalarca büyüktür (Yalçıner, 
s. 3; Karslı, s. 31).    
84 İkincil piyasadaki yatırımcılar bakımından, uzun vadeli araçlara yatırım yapanlar gerçek yatırımcı, 
kısa vadede taahhütlerinden kurtulmak isteyen yatırımcılar finansal yatırımcı olarak 
nitelendirilmektedir (Loistl, s. 15-16). Bunun gibi, menkul kıymetleri ilk defa ihraççılardan alanlar 
yatırımcı, buna karşılık ikincil piyasalarda menkul kıymetlerin ticaretini yapanlar alıcı ve satıcılar 
şeklinde ifade edilmiştir (Hazen, s. 10, dn.:5).  
85 Karslı, s. 31; Şengül, s.9; Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.8; İnam, s.47; Karababa, s.23; 
Lenenbach, s. 6; Loistl, s. 16. “…ikinci el piyasalar birinci el piyasalarda gerçekleşecek işlemler için 
bir temel oluşturur. İkinci el piyasalar ekonomide fon transferinin olduğu birinci el piyasalara bu 
fonların gelişini hızlandırırlar. Bu piyasalar kısa vadeli yatırım amacı güdülen fonların çok uzun 
vadeli yatırımlara akmasını sağlar. / Bu durum en iyi hisse senetlerinde ortaya çıkar. Modern 
şirketlerin ömrü sınırsız görüldüğünden, sermaye bu şirketler açısından devamlı bir fon kaynağı olarak 
görülür. Ancak hiçbir yatırımcı birikimlerini geri dönmeyecek bir şekilde yatırmak istemeyeceğinden, 
hisse senedi piyasasında ikinci el piyasalar birinci el piyasalar için baş şarttır. Yani ikinci el piyasalar 
birinci el piyasalara likidite sağlayarak, bu piyasaların işlemesini sağlar” (Yalçıner, s. 3). Benzer 
görüşler için bkz.: Karslı, s. 31-32; Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.8; Karababa, s.23. Keza 
ikincil piyasalar, sermaye piyasası araçlarını edinmek isteyen yatırımcılar için de önemli bir ortamdır. 
Çünkü ikincil piyasalar, daha önce birincil piyasada ihraç edilmiş çeşitli sermaye piyasası araçlarını 
bünyesinde barındırır ve yatırımcılara, tasarruflarını kendilerine uygun araçlara yatırmaları imkânını 
sağlar (Karslı, s. 32).      
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piyasalarda işlemler, esas itibariyle yatırımcılar ile aracı kuruluşlar arasında veya 

aracı kuruluşların ya da yatırımcıların kendi aralarında gerçekleşir86.  

Sermaye piyasalarının organizasyon düzeyi bakımından, belirli bir ortama, 

kurallara ve kurumlara sahip olan piyasalar, organize ya da yüksek düzeyde organize 

sermaye piyasalarıdır. Menkul kıymetler borsaları başta olmak üzere borsalar, en 

yüksek düzeyde organize piyasaların klasik örneğidir. Burada borsaya kayıtlı piyasa 

araçları, borsa üyeleri aracılığıyla, öngörülmüş özel kurallar dâhilinde işlem görür. 

Aleniyet, kolay ve doğru bilgi elde etme, her bakımdan belirli bir ölçünün bulunması, 

işlem pratikliği vs. bu piyasanın başta gelen özellikleri olarak sayılabilir87. Buna 

karşılık, detaylı ve sıkı bir düzenlemenin, birtakım kurumların, aleniyet ve denetimin 

yoğun olmadığı, genel hukuki çerçeve veya ekonominin genel kuralları içerisinde 

işleyen piyasalar, organize olmayan ya da daha düşük düzeyde organize olan 

piyasalar olarak nitelendirilebilir88. Borsa dışı, tezgâh üstü piyasalar89 olarak da 

adlandırılan bu piyasalarda işlemler, esas itibariyle aracılar arasında, telefon, 

bilgisayar ağları gibi elektronik iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirilir90. 

                                                
86 Heinze, s. 5; Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.5. Bu nedenle bu piyasada fonlar, doğrudan 
ihraççılara gitmemekte, sermaye piyasası araçlarına sahip olanlar arasında dolaşmaktadır. Ancak 
yukarıda da belirtildiği gibi söz konusu dolaşım, birincil piyasaları yakından etkilediğinden dolaylı da 
olsa ihraççılara fon temin etmektedir (Karslı, s. 32; Yalçıner, s. 4).   
87 Ceylan, Korkmaz, s. 46-47; Yalçıner, s. 8-9; Lenenbach, s. 7; Häuser, Rosenstock, s. 24-25; Merkt, 
Rossbach, s.219; Loistl, s. 15.  
88 Häuser, Rosenstock, s. 23; Lenenbach, s. 9; Ceylan, Korkmaz, s. 48; Yalçıner, s. 11-12; Hazen, s. 
10.   
89 Karşılaştırmalı hukuktaki “Over The Counter (OTC)” teriminin karşılığı olarak kullanılan tezgâh 
üstü piyasalar, “paralel piyasa” veya “alternatif piyasa” olarak da nitelendirilebilir. Tezgah üstü piyasa 
deyiminin yanlış izlenim doğurduğuna da dikkat çekilmektedir (Tanör, Taraflar, s.15-16).  
90 Ceylan, Korkmaz, s. 48, 50; Aksoy, Tanrıöven, s.59; Yalçıner, s. 11; Tanör, Taraflar, s.16; Yanlı, 
s. 86; Karababa, s.26; Kütükçü, Cilt: I, s. 18-19; Lenenbach, s. 7; Merkt, Rossbach, s.219. Bu 
bağlamda, borsa düzeyinde organize ve borsa dışı sermaye piyasaları ayırımı yapılmış, borsa dışı 
piyasalar esas itibariyle telefon işlemleri olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca borsa dışı piyasalar, organize 
borsa dışı sermaye piyasaları ve borsa dışı elektronik ticaret sistemleri şeklinde ikiye ayrılmış, 
organize borsa dışı piyasaların, borsa piyasalarına nazaran çok düşük düzeyde bir organizasyona sahip 
oldukları vurgulanmıştır (Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s. 1157, 1159 ve 1170-1171; 
Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.120-126). Öte yandan, borsaya kayıtlı menkul 
kıymetlerin, bunları toplu bir biçimde bünyesinde barındıran sermaye piyasası kurumları tarafından, 
borsa dışında alım satımının yapılmasıyla oluşan piyasaya üçüncül (veya üçüncü) piyasalar adı 
verilmektedir. Bunun gibi sermaye piyasası araçlarının özellikle kurumsal yatırımcılar arasında 
aracısız, doğrudan el değiştirdiği piyasalara ise dördüncül (veya dördüncü) piyasa denmektedir. Her 
iki piyasanın da organize olmayan piyasalar olduğu, kurumsal yatırımcılarla birlikte geliştiği ve 
temelde işlem masraflarını azaltma, daha iyi fiyat sağlama ve hatta işletme adını gizleme amacını 
taşıdığı ifade edilmiştir (Ceylan, Korkmaz, s. 50-52; Aksoy, Tanrıöven, s.59; Küçüksözen, 
Yatırımcının Korunması, s. 8; Hopt, s.425; Yasin, s. 35).  
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Ser.PK. incelendiğinde, sermaye piyasaları ile ilgili birtakım ayırımlara yer 

verildiği görülecektir. Kanunda doğrudan birincil piyasa kavramından söz 

edilmemekle beraber, Kanunun başında yer alan hükümlerde (bölüm II ve III) 

sermaye piyasası araçlarının ihracı, ihraççılar gibi birincil piyasalara ilişkin hususlar 

öngörülmektedir. Ser.PK. m.11/f.3’te ise açıkça “ikinci el piyasası” (ikincil piyasa) 

deyimine yer verilmiş, ilerleyen hükümlerde sermaye piyasası kurumları, borsalar 

gibi esas itibariyle ikincil piyasalara ilişkin olan kurumlar düzenlenmiştir. Sermaye 

piyasalarının organizasyon düzeyi yönünden ise, Kanunun birçok hükmünde 

“borsalar-teşkilatlanmış diğer piyasalar” ayırımı yapılmıştır91. Böylece borsalar, 

organize piyasalarla aynı anlamda kullanılmış ve fakat borsa dışında da organize 

piyasaların olabileceği belirtilmiştir. Söz konusu ayırımın detaylarını içeren Ser.PK. 

m.40’ın 4. ve 5. fıkralarında borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalar ifadesinin yanı 

sıra, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sermaye piyasalarından fon 

sağlamalarına imkân sağlayacak “piyasalar”dan bahsedilmiştir. Fıkralardaki ifade 

akışından, sözü edilen piyasaların da organize piyasalar kapsamında olduğu92 ifade 

edilebilir93. Bunlarında dışında Kanunda ayrıca, ulusal ve uluslararası piyasalar 

ayırımı da yer almaktadır (Ser.PK. m.11/f.5). 

                                                
91 Örneğin, Ser.PK. m.2, 3, 11/f.6, 16/A-f.2, 22/f.1-b.(f), (j), 40, 46/f.1-b.(i). Ser.PK. m.40’ta 1992’de 
yapılan değişikliğe ilişkin gerekçede, “Ayrıca borsaların dışında kalan teşkilatlanmış diğer piyasalara 
da Kanunda yer verilmesi, uluslararası piyasalarda yaygınlaşan bu yeni işlem biçimini ülkemize de 
kazandırmayı hedeflemektedir. Teşkilatlanmış diğer piyasalar ifadesi mevzuatımıza ilk kez 
girmektedir. ABD'de NASDAQ sisteminin başarısını takiben bu tür (Proprietory) sistemler son 
yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır” açıklamasına yer verilmiştir. Gerekçede bahsedilen NASDAQ 
sistemi genel olarak borsa dışı, tezgâh üstü piyasaların örneği olarak gösterilse de günümüzde 
gösterdiği gelişme ve sahip olduğu yapı itibariyle, bundan organize olmayan bir piyasa olarak söz 
edilemeyeceği belirtilmiştir (Karslı, s.220).  
92 Genel olarak borsa dışında organize piyasaların kuruluşu ve faaliyetleri hakkında, Borsa Dışı 
Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 
(RG., 18.03.2003/25052) çıkarılmıştır. Yönetmeliğin amacı, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip 
işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarına imkân tanımak olarak ifade edilmiştir (m.1). 
Bundan başka İMKB. hisse senetleri piyasasında yer alan “İkinci Ulusal Pazar” da esas itibariyle 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yöneliktir. Burada sözü geçen işletmelerin yanı sıra borsada 
geçerli işlem koşullarını taşımayan ortaklıkların hisse senetleri de işlem görür. Söz konusu pazar, 
borsa içinde bulunmakla birlikte, daha esnek koşullara sahiptir. Keza aynı piyasada yer alan “Yeni 
Ekonomi Pazarı” da benzer niteliktedir. Bundan başka bir de borsa dışı (lot altı) piyasa söz konusudur. 
Bu piyasada, borsa işlem birimi olan 1 lotun altındaki küsurat işlemleri, İMKB. tarafından bu konuda 
yetkilendirilen borsa üyelerinin merkez ve şubelerinde, üyelerle müşteriler arasında gerçekleştirilir 
(İMKB.’nin 27.10.2004 tarihli Genelgesi).   
93 Genel olarak ülkemizde organize olmayan, tezgâh üstü finansal piyasalar kapsamında, bankalar 
arası piyasalar (TL, repo, tahvil ve döviz piyasası) ve serbest piyasalar (döviz ve altın piyasası) 
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Bu kapsamda son olarak, birincil ve ikincil piyasalar ile organize (özellikle 

borsalar) ve organize olmayan piyasalar arasındaki ilişkiye değinmek gerekir. 

Çoğunlukla birincil piyasalar borsa dışı piyasalar iken, ikincil piyasalar borsa 

piyasasını ifade eder94. Ancak gerek birincil gerekse ikincil piyasa işlemleri, hem 

borsa içi hem de borsa dışı piyasalarda gerçekleşebilir95.  

C. Sermaye Piyasası Faaliyetleri  

Sermaye piyasası faaliyetleri Ser.PK. m.30’da, “a) Kurul kaydına alınacak 

sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, b) Daha 

önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı, 

c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 

madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev 

araçların alım satımının yapılmasına aracılık, d) Sermaye piyasası araçlarının geri 

alım veya satım taahhüdü ile alım satımı, e) Yatırım danışmanlığı, f) Portföy 

işletmeciliği ve yöneticiliği, g) Diğer sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleri” 

olarak sayılmıştır.  

                                                                                                                                     
belirtilmektedir (Ceylan, Korkmaz, s.54, 56-57). Bu noktada özel bir düzenlemeye tabi olmadan 
gerçekleştirilen bankalar arası repo ve tahvil piyasaları, tezgâh üstü, organize olmayan piyasalara 
örnek gösterilebilir. Burada İMKB.’deki işlem limitleri dolan bankalar, kendi aralarında, telefon veya 
elektronik iletişim sistemleri aracılığıyla işlem yapmaktadırlar (Ceylan, Korkmaz, s.57). Tanör de 
tahvil ve bono piyasasının borsa dışında gerçekleşen ticaretinin tezgâh üstü piyasa işlemleri olarak 
nitelendirilebileceğini belirtmiştir (Tanör, Taraflar, s.17-18).     
94 Birincil piyasalar, borsa dışı piyasanın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Benzer şekilde 
borsalar da organize ikincil piyasalar şeklinde nitelendirilmektedir (Kümpel, Bank- und 
Kapitalmarktrecht, s. 1157; Lenenbach, s. 9).  
95 Yalçıner, s. 12. Birincil piyasa işlemleri borsa dışında veya borsa içinde gerçekleştirilebilir [“İhraç 
ve halka arz birincil piyasa işlemleri olup, halka arz, bazı hallerde borsada satış yoluyla ikincil 
piyasa işlemlerine sahne olan bir ortamda gerçekleştirilse bile temelde birincil piyasa işlemi olma 
niteliğini yitirmez” (Tanör, Taraflar, s. 267). Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bkz.: Tanör, Halka 
Arz, s. 332 vd.]. Nitekim İMKB. Bünyesinde bu tür işlemler için ayrı bir piyasa bulunmaktadır 
[Karslı, s. 305. Almanya’da halen düzenli olarak menkul kıymetlerin ihracının, menkul kıymetler 
borsasında yapılmadığı, burada sadece ihraçtan sonra bunların alım satımın gerçekleştirildiği, bu 
nedenle ülke içi birincil piyasanın borsa dışı sermaye piyasası olduğu belirtilmektedir (Kümpel, 
Bank- und Kapitalmarktrecht, s. 1157; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.71) ]. 
İkincil piyasa işlemlerinin de öncelikle borsa içinde ve ayrıca borsa dışında gerçekleşebileceği 
kuşkusuzdur. Nitekim Ser.PK. m.11/f.3’te, “Kurulca yapılan incelemelerde, bu Kanuna tabi 
ortaklıkların menkul kıymetlerinin ikinci el piyasasının oluştuğu anlaşıldığı takdirde; Kurul, bu 
ortaklıkların doğrudan ya da dolaylı ortak sayısını veya bilânço büyüklüğünü dikkate alarak, menkul 
kıymetlerine borsada işlem görme şartı getirebilir” hükmü yer almakta ve borsa dışında oluşan ikincil 
piyasadan söz edilmektedir.  
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Dikkat edilirse sermaye piyasası faaliyetleri, temelde fon arz ve talebinin 

karşılaşmasına doğrudan veya dolaylı olarak yardım eden kuruluşların, teknik 

tabiriyle sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleriyle bağlantılı ve bunlarla sınırlı 

olarak ortaya konmaktadır96. Oysa yatırımcıların tasarruflarını sermaye piyasası 

araçlarına yatırarak fon arz etmesi, ihraççıların sermaye piyasası araçlarını çıkarmak 

ve piyasaya sunmak suretiyle fon talep etmesi sermaye piyasası faaliyetlerinin 

başında gelmektedir97. Bu çerçevede sermaye piyasası faaliyetlerini, a) İhraç 

faaliyetleri, b) Yatırım faaliyetleri, c) Aracılık faaliyetleri, d) Danışmanlık 

faaliyetleri, e) Yönetim ve işletme faaliyetleri, f) Diğer faaliyetler şeklinde 

gruplandırmak mümkündür98.  

Belirtmek gerekir ki, sözü edilen sermaye piyasası faaliyetlerinin büyük bir 

çoğunluğu SPK.’nın iznine tabidir. Ser.PK. m.31’de esas itibariyle sermaye piyasası 

kurumlarının gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin izin hususu düzenlenmiştir. 

Sermaye piyasası faaliyetlerinin, söz konu kurumlarla bağlantılı ortaya konması 

bağlamında, izin faaliyeti de bunlarla ilişkili olarak düzenlenmiştir. 

1. İhraç Faaliyetleri 

İhraç faaliyeti, yukarıda ihraççıları açıklarken de belirttiğimiz gibi, sermaye 

piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılmasını ve halka arz edilerek veya 

                                                
96 Gerçekten de sermaye piyasası faaliyetlerini belirten Ser.PK. m.30/f.1-b.(g)’de “Diğer sermaye 
piyasası kurumlarının faaliyetleri”nden söz edilmesi, sermaye piyasası faaliyetleri ile sermaye piyasası 
kurumlarının iç içe, birbiriyle bağlantılı öngörüldüğünün işaretidir. Benzer şekilde, Ser.PK. m.30/f.1-
b.(e) ve (f)’de yatırım danışmanlığı ile portföy işletmeciliği ve yöneticiliğine değinilmiş, diğer 
sermaye piyasası kurumlarını düzenleyen Ser.PK. m.39’da ise sözü geçen faaliyetleri yerine getiren 
şirketlere yer verilmiştir.  
97 Daha önce de ifade edildiği gibi, yatırım faaliyetleri ve yatırımcılar Ser.PK.’nın konusunu ve 
amacını teşkil etmekte (Ser.PK. m.1), ihraç işlemleri ve ihraççılar da Kanunun kapsamı (Ser.PK. m.2) 
içerisinde sayılmaktadır. Ünal da bu hususu, “Sermaye piyasası faaliyetleri temel olarak, sermaye 
piyasası araçlarının ihracını, halka arzını ve ihraç veya halka arz edilmiş bulunan sermaye piyasası 
araçlarının yatırım amacıyla alım satımını ifade eder. Bu faaliyetin tarafları alıcılar ve satıcılardır. 
Aracılık faaliyeti ise bu alım satım faaliyetine değişik şekillerde yardımcı olmak ve tavassut etmektir” 
şeklinde ifade etmiştir (Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.455).  
98 Söz konusu faaliyetlerden, aracılık, danışmanlık, yönetim ve işletme ve diğer faaliyetler olarak ifade 
ettiğimiz gruplar, esas itibariyle yukarıda değindiğimiz sermaye piyasası kurumlarına ilişkindir. Bu 
nedenle sermaye piyasası faaliyetleri temelde, ihraç, yatırım ve bu iki faaliyet grubunun karşılaşmasını 
sağlamaya yönelik çeşitli faaliyetler şeklinde de ifade edilebilir.  
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halka arz edilmeksizin satışını içermektedir [Ser.PK. m.3/f.1-b.(c)]. Burada önemli 

olan ihraççıların, birtakım sermaye piyasası araçlarını üretmeleri ve bunu bir şekilde 

yatırımcılara sunmalarıdır.  

İhraç faaliyetinin ilk aşaması olan sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasına, 

ihraççıların yetkili organları karar verecektir. Ancak bu konuda, çıkarılacak araçların 

standartları, vadesi, ihraç sınırı (limiti) gibi ihraca ilişkin birtakım koşullara ve 

düzenlemelere uymak gerekebilir99. Kural olarak çıkarılacak araçların satış biçimi de 

yetkili organlarca kararlaştırılacaktır. Buna göre halka arz edilerek veya halka arz 

edilmeksizin satış öngörülebilir. Fakat SPK. düzenlemelerinde bazı sermaye piyasası 

araçları için halka arz yoluyla satış zorunluluğu getirilmiştir100. Buna karşılık 

sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz 

yoluyla satılamayacağı düzenlenmiştir (Ser.PK. m.4/f.3).   

Halka arz, temelde ihraç kavramı içerisinde, sermaye piyasası araçlarının bir 

satış biçimi olmakla birlikte, Ser.PK.’da ihraç kavramını aşan bir içerikte 

tanımlanmış ve sermaye piyasası mevzuatında bu iki terime devamlı birlikte yer 

verilmiştir101. Ser.PK. m.3/f.1-b.(c)’ye göre dört farklı durumda halka arz faaliyeti 

söz konusu olabilir.  Bunlardan ilki, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için 

her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasıdır102. Bu durum, ihraç faaliyetinin bir 

                                                
99 Örneğin ilgili SPK. Tebliğlerinde, hisse senetleri ve tahvillerin şekline ilişkin birtakım koşullar 
öngörüldüğü gibi, tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler açısından ihraç 
sınırları getirilmiştir.  
100 Varlığa dayalı menkul kıymetlerin halka arzı zorunludur (Seri: III, No:14 Tebliği, m.19). 
101 “ ‘İhraç’ ve ‘ihraçcı’ kavramları bir arada mütalaa edildiğinde, ‘ihraç’ kavramının ‘halka arz yolu 
ile satış’ ve ‘halka arz edilmeksizin satış’ konularının üzerinde, her ikisini de kapsayan bir üst kavram 
olduğu görülmektedir” (Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.4).   
102 Halka çağrı, yazılı veya sözlü olarak sermaye piyasası araçlarının alınmasına yönelik bir 
duyuru/davet olup, bu duyuru/davet basın, radyo-televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları 
vasıtasıyla ve hatta PTT. kanalıyla gerçekleştirilebilir (Tekinalp, s. 21; Ünal, Sermaye Piyasası 
Hukuku, s.237; Günal, Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, s.31).  Buradaki halk deyimi, önceden 
belli olmayan, çok sayıda kişi olarak anlaşılmakta (Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.169; 
Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.237; Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s. 82; Tekinalp, s. 
21), halka arz için yapılacak çağrının, halkın tümüne yönelik olmasının gerekmediği, halk içinde 
belirli kesime yapılan çağrının da bu kapsamda olduğu ileri sürülmüştür (Arkan’dan naklen Yanlı, s. 
27, dn.:111).  
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parçası niteliğinde, gerçek anlamda halka arz olup, diğer yollar esas itibariyle halk 

arz varsayımını ifade etmektedir103.  

Kanunda halka arz niteliğinde kabul edilen diğer üç hal, sermaye piyasası 

araçlarından sadece hisse senetleriyle ilgilidir. Halkın bir anonim ortaklığa katılmaya 

veya kurucu olmaya davet edilmesi104, hisse senetlerinin borsalar veya diğer 

teşkilatlanmış piyasalarda devamlı işlem görmesi105 ve nihayet halka açık anonim 

ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin 

satışı106 halka arz kapsamında düzenlenmiştir. Bunların dışında, yine hisse 

senetlerine özgü olarak, Kanunda halka arzın var sayıldığı bir durum daha vardır. 

Ser.PK. m.11/f.1’e göre, pay sahibi sayısı 250’yi aşan anonim ortaklıkların hisse 

senetleri halka arz olunmuş “sayılır”107. 

İhraç faaliyeti kapsamında çıkarılan sermaye piyasası araçları, halka arz 

edilmeksizin de satılabilir. Sermaye piyasası mevzuatında tahsisli satış olarak da 
                                                
103 Gerçek halka arzın, “halka çağrı” yoluyla yapıldığı, diğer yolların ise “halka arz varsayımı” 
kapsamında düzenlenmesi gerektiği, ancak Kanunda bunların da doğrudan “halka arz” kabul edildiği 
ve bunun Kanunun anlaşılmasında sorun teşkil ettiği haklı olarak ifade edilmiştir (Günal, Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri, s.169).   
104 Kurucu olmaya davet edilme, anonim ortaklıkların kuruluş şekillerinden olan tedrici kuruluş 
sürecinde, halka müracaat edilmesi aşamasını (TTK. m.276/f.3) ifade etmektedir. Anonim ortaklığa 
katılmaya davet ise, anonim ortaklıkların esas sermayelerini artırarak, paylarını halka sunmalarıdır 
(Yanlı, s. 28-29). Her iki durumda da henüz hisse senedi çıkarılmış olmadığından, sermaye piyasası 
araçlarının satın alınmasına değil, kurucu olmaya veya katılmaya davetten söz edilmektedir (Tekinalp, 
s.21).    
105 Daha önce halka arz edilmeyen, başka bir ifadeyle satın alınması için halk çağrıda bulunulmayan 
hisse senetlerinin, borsa ya da organize diğer piyasalar gibi çok sayıda kişiye hitap eden, aleni 
nitelikteki piyasalarda devamlı surette işlem görmesi, sonuç itibariyle halka arzın farklı bir görünümü 
olarak kabul edilmiştir. Devamlı işlem görme, borsalar bakımından elektronik sistemden önceki 
dönemde işlem tahtasının açık olması, elektronik sistemde ise işlem görmenin yasaklanmamış 
bulunması olarak anlaşılmaktadır (Yanlı, s. 30; Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.170; Günal, 
Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, s.33 ).   
106 Bu durumda, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı sonucu oluşan payların veya hisse 
senetlerinin mevcut pay sahiplerine veya tahsisli olarak belirli kişilere satışı söz konusudur (Yanlı, 
s.30-31; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.10; Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.170-171; 
Günal, Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, s.34 ).  
107 Anonim ortaklıkların hisse senetlerini halka arz biçimi, toplu bir şekilde Hisse Senetlerinin Kurul 
Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği m.2’de (Seri:I, No:26) sayılmıştır: a) Tedrici 
usulde anonim ortaklık kurulması, b) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların mevcut veya sermaye 
artırımı suretiyle çıkarılacak hisse senetlerinin halka arzı, c) Halka açık anonim ortaklıkların mevcut 
veya sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak hisse senetlerinin halka arzı, d) Özelleştirilecek anonim 
ortaklıkların hisse senetlerinin halka arzı, e) Halka açık anonim ortaklığın bölünmesi sonucunda yeni 
ortaklık kurulması, f) Halka açık anonim ortaklıklarda birleşme (bu husus başka bir Tebliğde ayrıca 
düzenlenmiştir. Bkz.: Seri:I, No:30), g) Pay sahibi sayısının 250’yi aşması nedeniyle hisse senetleri 
halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların Kurul kaydına alınması. 
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adlandırılan108 bu yöntemde, belirli bir grup yatırımcıya satış söz konusudur. 

Belirtmek gerekir ki, halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen 

hisse senedi ihraçları Ser.PK. dışında tutulmuştur (Ser.PK. m.2/f.1).  

İhraç edilecek veya halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının SPK.’ya 

kaydettirilmesi gerekmektedir. Ancak kamu kesimi ihraççılarından bazıları (genel ve 

katma bütçeli idareler) bakımından kaydettirme zorunluluğu bulunmamakta ve fakat 

söz konusu ihraçlar hakkında SPK.’ya bilgi verileceği öngörülmektedir (Ser.PK. 

m.4). Kayıt başvurusuna, her bir sermaye piyasası aracı için ilgili tebliğlerde 

belirlenmiş bilgi ve belgelerin eklenmesi, bunlardaki eksikliklerin verilen süre 

içerisinde tamamlanması şarttır. Yapılan incelemeler sonucunda açıklamaların yeterli 

olmadığı ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı 

anlaşılırsa kayıttan imtina edilebilir (Ser.PK. m.5). Bu düzenlemeye göre ihraç ve bu 

kapsamda halka arz faaliyetleri izne tabi olmamakla birlikte, kayıttan kaçınma 

kararının verilebilmesi nedeniyle sonuç itibariyle dolaylı bir iznin mevcut olduğu 

söylenebilir109.    

                                                
108 Sermaye piyasası araçlarının halka arz etmeksizin satışının “tahsisli satış” anlamına geldiği 
hususunun, ilk defa Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 
m.38’de yer aldığı ifade edilmiştir (Tanör, Halka Arz, s.262, dn.:172). Bununla birlikte halka arzda 
da sermaye piyasası araçlarının belirli gruplara satılması yönünde kısıtlama yapılabileceği 
öngörülmekte ve bu husus da tahsis olarak adlandırılmaktadır (Seri:VIII, No:22 Tebliği, m.4.1.1.4). 
Bu durumda bir satış politikası olarak, halka arz edilen piyasa araçlarının tamamının herkes açık ve 
eşit miktarlarda satılması yerine, dağıtımın belirli dilimlere ayrılması söz konusudur (Tanör, Halka 
Arz, s.338).  
109 Ser.PK.’da 1992 yılında yapılan değişiklikten önce Kanunda açıkça izinden söz edilmekteydi ve bu 
sistemin ihraç faaliyetleri açısından taşıdığı sakıncalar nedeniyle izin kurumu kaldırılmıştı. Ancak 
mevcut düzenlemedeki kayıttan imtina yetkisinin de uygulamada izin gibi kullanıldığı belirtilmiş ve 
eleştirilmiştir (Tanör, Halka Arz, s.321-324). Bu konuda ayrıca bkz.: Günal, Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri, s.5-6; Karslı, s.610, 624-625. Yatırımcıyı koruma bakımından, izin sisteminin liyakat 
yaklaşımına ilişkin olduğu, zira böylece ihraç işleminin liyakatinin belirlendiği, kayıt sisteminin ise, 
bilgilendirme yönü itibariyle kamuyu aydınlatma yaklaşımını ifade ettiği belirtilmiştir (Karababa, 
s.79-80; Günal, Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, s.29; Mustafa İhtiyar, Sermaye Piyasasında 
Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul, Beta, 2006, s.109). Kayıttan imtina yetkisi ve uygulanma 
biçimi dikkate alındığında, hali hazır durumda dolaylı olarak liyakat yaklaşımının izlerinin de 
bulunduğu söylenebilir. Bu bağlamda doktrinde, kamuyu aydınlatma sisteminde her türlü kayıt 
başvurusunun kabulünün söz konusu olmadığı, dolayısıyla kayıttan kaçınma yetkisinin izin sisteminin 
devamı olarak görülemeyeceği ifade edilmiştir (İhtiyar, s.55-56, dn.:150). Ancak yazar, Ser.PK. 
m.5/f.3’teki “halkın istismarı” deyiminin muğlâk olduğunu ve SPK.’ya geniş bir yetki verdiğini 
belirterek, sübjektif bir ölçü sunan bu düzenlemeyi kamuyu aydınlatma ilkesiyle bağdaşır 
bulmamaktadır (İhtiyar, s.57).    
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İhraç faaliyetlerinin önemli bir aşaması da SPK. tarafından kayda alınması 

uygun görülen sermaye piyasası araçlarının satımıdır. Halka arz yoluyla satımda, 

yatırımcıların korunması bakımından belirli bir şekil öngörülmüştür. Buna göre halka 

arzda, ilgili sermaye piyasası araçları hakkında, SPK. tarafından belirlenecek 

bilgilerin yer aldığı, ticaret siciline tescil ve ilanı gereken izahname ve satın alma 

çağrısını içeren sirküler düzenlenmesi şarttır110. Bundan başka tanıtım ve satışı teşvik 

amacıyla ilan ve reklâm verilebilir111. İlan ve açıklamaların her yönüyle gerçeğe 

uygun olması aranır (Ser.PK. m.6). Sermaye piyasası araçlarının halka satışı, 

izahnamede gösterilen esaslar ve belirlenen satış süresi içerisinde 

gerçekleştirilecektir112. SPK. çeşitli sermaye piyasası araçları bakımından gerek satış 

biçimi gerekse satış fiyatı hususunda birtakım belirlemeler yapmaktadır113. Özellikle 

küçük yatırımcıları gözetici düzenlemeler bu noktada ön plandadır (Ser.PK. m.7). 

                                                
110 Kelime anlamıyla “açıklamalar içeren belge” olan izahname, terim olarak “Sermaye piyasası 
araçlarının ihracında ya da halka arzında ortaklıklarca, halkı şirket ve ilgili sermaye piyasası aracı 
hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen, halka arz öncesinde Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilerek, satış merkezlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine hazır 
bulundurulması gereken belgedir” şeklinde tanımlanmaktadır. Keza “bir kısım kural ve konuların ilgili 
kuruluş yönetsel birimlerine ulaşacak biçimde yayınlanması” demek olan sirküler, “Sermaye piyasası 
araçlarının halka arzında, düzenlenen izahnamede yer alan bilgilerin özeti niteliğindeki temel bilgileri, 
satış merkezleri ve satış işlemine ilişkin bilgileri içeren, ortaklara/tasarruf sahiplerine davet niteliği 
taşıyan ve günlük gazetelerde ilan edilen duyuru metnidir” biçiminde ifade edilmiştir. Bkz.: Tikveş, 
s.282, 414; Akbulak, Akbulak, s.484, 486. İzahname bilgilendirme, sirküler ise bir duyuru vasıtasıdır 
(İhtiyar, s.141).   
111 Hisse senetleri açısından SPK. kaydına alınmadan önce, özellikle büyük miktarda yapılan halka 
arzlarda satış risklerini değerlendirmek ve azaltmak amacıyla, aracı kuruluşlar vasıtasıyla 
yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen ve bir anlamda nabız yoklaması niteliği taşıyan “ön talep 
toplama” süreci söz konusudur (Tanör, Halka Arz, s. 315 vd.). Bu kapsamda ön izahname düzenlenir 
ve SPK. tarafından ön onay verilir. Ön talep toplama, duyuru ilanı yoluyla veya duyuru ilanı 
yapılmaksızın gerçekleştirilebilir. Eğer ön talepte bulunanlara satış önceliği tanınacaksa ön talep 
toplama duyurusunun ilanı zorunludur (Seri:I, No:6 Tebliği, m.13-15).  
112 İzahname ile halka açıklanan hususlarda değişiklik yapıldığı takdirde, söz konusu değişikliğin de 
Ser.PK. m.6 çerçevesinde ticaret siciline tescil ve ilanı gerektiği gibi, bunun, SPK. tarafından 
belirlenen şekil ve esaslar çerçevesinde, en geç on gün içinde SPK.’ya bildirilmesi gerekir (Ser.PK. 
m.10).  
113 Sermaye piyasası araçlarının satışıyla ilgili olarak her piyasa aracının SPK. kaydına alınmasına 
ilişkin tebliğlerde birtakım düzenlemeler yer almaktadır. Bunun dışında tüm sermaye piyasası araçları 
için satış yöntemlerini belirleyen Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine 
İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VIII, No:22) mevcuttur. Buna göre halka arz yoluyla satışta, talep toplama 
(sabit fiyatla, fiyat teklifi alma ve fiyat aralığı yoluyla), talep toplamaksızın satış ve borsada satış 
şeklinde üç temel satış yöntemi söz konusudur. Bu yöntemlerden herhangi biri özellikle halka arzın 
büyüklüğü, ihraççının tanınmışlığı, saygınlığı vb. kriterlere göre seçilir. Uygulamada en çok sabit 
fiyatla talep toplama yolu tercih edilir (Tanör, Halka Arz, s. 331-332). Ancak bazı ihraççılar (hisse 
senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıklar, halka açılmak üzere hisse senedi satışı yapacak 
ortaklıklar ve nitelikleri belirlenmiş halka açık anonim ortaklıklar) açısından belirli satış yöntemlerine 
uyma zorunluluğu vardır (Seri:VIII, No:22 Tebliği, m.3). Bunların dışında, henüz mevzuatımızda 
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Son olarak satış süresinin bitiminden itibaren altı iş günü içerisinde, SPK.’ya, 

belirlediği şekil ve esaslar dahilinde bilgi verileceği de öngörülmüştür (Ser.PK. m.9).    

Halka arz etmeksizin satışta izahname ve sirküler düzenlenmesi 

gerekmemekle birlikte, SPK. tarafından özellikle satış biçimi, süresi ve satış 

sonuçlarının bildirimi bakımından yapılan birtakım düzenlemelere uymak gerekir114. 

İhraç faaliyetleri kapsamında sermaye piyasası araçlarının halka arz edilerek 

veya halka arz edilmeksizin satışı, doğrudan ihraççılar tarafından yapılabileceği gibi 

aracı kuruluşlar vasıtasıyla da söz konusu faaliyetler gerçekleştirilebilir. Ancak bazı 

sermaye piyasası araçlarında, özellikle halka arz yoluyla satışlarda aracı kuruluş 

kullanma zorunluluğu vardır115.  

2. Yatırım Faaliyetleri  

Tasarrufların sermaye piyasası araçlarına yatırılması ve böylece halkın 

ekonomik kalkınmaya etkin ve yaygın şekilde katılması Ser.PK.’nın temel amacını 

oluşturmakla birlikte, yatırım faaliyetleri, Kanunda, ihraç faaliyetleri gibi özel bir 

                                                                                                                                     
düzenlenmemekle birlikte elektronik ortamda, internet aracılığıyla halka arz da mümkündür. Bu 
konuda bkz.: Tanör, Halka Arz, s. 366-370; Hazen, s. 80 vd.. 
114 Örneğin hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıklar, halka arz etmeksizin (tahsisli) 
satışları borsada gerçekleştirmek zorundadır. Yurt içi tahsisli satışlara SPK.’ya kayıt tarihinden 
itibaren 15 gün içinde başlanması ve satışa başlandıktan sonra bir hafta içinde tamamlanması 
gerekmektedir (Seri: I, No:26 Tebliği, m.10). Benzer şekilde halka arz etmeksizin satılacak tahviller 
bakımından, öncelikle bunların nama yazılı çıkarılması şartı öngörülmüş, satış süresi ve satış 
sonuçlarının bildirilmesi hakkında da düzenlemeler yapılmıştır (Seri:II, No:13 Tebliği, m.26-29). 
115 Örneğin tahvillerde, kamu kesimi ihraççıları dışındaki ihraççılarca çıkarılan tahvillerin halka arz 
yoluyla satışı aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılmak zorundadır (Seri:II, No:13 Tebliği, m.20). Keza 
ilgili tebliğ hükümleri uyarınca katılma intifa senetlerinde, kâr ve zarar ortaklığı belgelerinde, 
finasman bonolarında, altın, gümüş ve platin bonolarında, varlığa dayalı menkul kıymetlerde, ipotek 
teminatlı menkul kıymetlerde ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde de bu zorunluluk vardır. Yabancı 
sermaye piyasası araçlarının gerek halka arz gerekse halka arz edilmeksizin satışı aracı kuruluşlarca 
yapılır (Seri:III, No:20 Tebliği). Öte yandan Ser.PK. m.7’de, SPK.’nın pay sahiplerinin ve 
yatırımcıların haklarını korumak amacıyla, sermaye piyasası araçlarının halka arz veya satışının aracı 
kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını isteyebileceği öngörülmektedir. Doktrinde SPK.’nın bu yetkisinin 
sadece halka arz yoluyla satışla ve yatırımcılar ile pay sahiplerinin haklarını korumak amacıyla sınırlı 
olduğu belirtilmiştir (Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.610). Bu konuda ayrıca bkz.: Günal, 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.173 vd. 
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düzenlemeye sahip değildir116. İhraç faaliyeti çerçevesinde halka arz yoluyla veya 

tahsisli satış suretiyle sermaye piyasası araçları kendilerine sunulan yatırımcılar, 

talep edilen fon tutarını arz ederek bunları satın alırlar. Bu işlemi doğrudan 

gerçekleştirebilecekleri gibi aracı kuruluşlar vasıtasıyla da yapabilirler. Burada esas 

itibariyle Borçlar Hukuku kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen bir alım satım 

sözleşmesi söz konusudur. Ancak sözleşmenin içeriği ve sonuçları bakımından TTK. 

hükümleri ve halk arz yoluyla satışta izahname ve sirküler başta olmak üzere Ser.PK. 

düzenlemeleri de etkili olmaktadır. Örneğin, Ser.PK. m.7/f.4 gereği kural olarak 

sermaye piyasası araçlarının satış esnasında yatırımcıya teslim edilmesi şarttır. 

Bunun gibi hisse senetleri açısından, pay sahipliği hakkının kazanılması noktasında 

TTK.’dan farklı düzenlemeler söz konusudur.  

İhraç faaliyetleri kapsamında, ilk elden sermaye piyasası araçlarının satın 

alınmasından başka, ikincil piyasada ve özellikle borsalarda dolaşımda bulunan 

piyasa araçlarının satın alınması da yatırım faaliyetleri kapsamındadır. Hatta bu tür 

yatırım faaliyetleri, işlem hacmi itibariyle daha büyüktür. Söz konusu yatırımlar, 

çoğunlukla borsalarda ve buna bağlı olarak borsa üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla, 

borsa kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Ser.PK.  m.30/f.1-b.(d)’de ifade edilen “sermaye piyasası araçlarının geri 

alım veya satım taahhüdü ile alım satımı”, yatırım faaliyetleri kapsamında 

değerlendirilebilecek işlemlerdendir117. Repo ve ters repo olarak da adlandırılan ve 

esasen menkul kıymetler açısından geçerli olan bu işlemlerde118, temelde menkul 

                                                
116 Yatırım faaliyetleri Kanunda doğrudan düzenlenmiş olmamakla birlikte, ihraç faaliyetlerine ve 
genel olarak sermaye piyasasına ilişkin düzenlemelerin, amaç olarak yatırım faaliyetlerine uygun bir 
ortam hazırlamayı esas almaları yönüyle, sonuçta yatırım faaliyetleriyle ilişkili oldukları kuşkusuzdur.  
117 Doktrinde bu işlemler, “Repo Yatırımı”,  “Diğer Yatırım Alternatifleri” şeklinde de ele 
alınmaktadır. Bkz.: Aksoy, Tanrıöven, s.371; İnam, s.447-448.  
118 Nitekim SPK.’nın konuyla ilgili tebliği “Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle 
Alım Satımı Hakkında Tebliğ” (Seri: V, No: 7) ismini taşımaktadır. Tebliğe göre repo ve ters repo 
işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler, “a) Devlet tahvilleri, b) Hazine bonoları, c) Banka 
bonoları ve banka garantili bonolar, d) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı’nca ihraç edilen borçlanma senetleriyle, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve 
kuruluşların Kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri, e) Varlığa dayalı menkul kıymetler 
dâhil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya 
borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri”nden ibarettir (m.5).  
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kıymetler karşılığında fon aktarımı mevcuttur119. Menkul kıymetlerin geri alım 

vaadiyle satımı olan repoda, fon açığı olan taraf, elindeki menkul kıymeti, belirli 

vade sonunda, öngörülen faiz karşılığında120 geri almak vaadiyle fon fazlası olan 

tarafa satmakta ve böylece fon sağlamaktadır. Bu işlemin karşısında, menkul 

kıymetlerin geri satımı vaadiyle alımı anlamına gelen ters repo yer almakta ve burada 

fon fazlası olan taraf, vade sonunda, belirli bir faiz karşılığında geri satacağı menkul 

kıymetleri alarak, bunun karşılığında fon arz etmektedir121. Repo ve ters repo 

işlemleri, SPK.’dan bu konuda izin almış aracı kuruluşlar vasıtasıyla, borsa içinde 

veya dışında gerçekleştirilmektedir122. İşlem konusu menkul kıymetin mülkiyeti, 

alım satım sonucu karşı tarafa geçer ve aksi kararlaştırılmadıkça getirileri de karşı 

tarafa ait olur. Vade sonunda kararlaştırılan bedelin ödenmesiyle mülkiyet tekrar eski 

sahibine döner. Burada menkul kıymetlerin fiziksel teslimi yapılmayıp, işlemler 

hesaben gerçekleştirilir. Menkul kıymetlerin, yetkili aracı kuruluş tarafından 

TCMB.’nin yaptığı düzenlemeler çerçevesinde depo edilmesi şarttır123 (Seri:V, No:7 

Tebliği, m.8, 9).    

Menkul kıymetlerin dışında vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri başta olmak 

üzere türev araçların alım satımı bir diğer önemli yatırım faaliyetidir. Burada 

                                                
119 Reponun teminatlı ödünç sözleşmesi olduğu ve repo işlemine konu olan menkul kıymetlerin 
verilen ödünç paranın teminatını oluşturduğu ifade edilmiştir. Böylece eldeki fonların alelade bir 
ödünç sözleşmesi yerine, menkul kıymet alım satımı yoluyla kullandırıldığı ve ödünç para verme 
işlemlerinde menkul kıymetleştirmenin (securitization) sağlandığı belirtilmiştir (Karslı, s.140). Repo 
ve ters repo sözleşmelerinin hukuksal niteliği konusunda bkz.: Mehmet Murat İnceoğlu, Sermaye 
Piyasasında Aracı Kurumların Hukuki Sorumluluğu, Ankara, Seçkin, 2004, s.197-200.        
120 Konuyla ilgili SPK. Tebliğine göre (Seri:V, No:7), “Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili 
menkul kıymetin itfa tarihini aşmamak kaydıyla, serbestçe belirlenebilir. Vade sonu iş günü olarak 
tespit edilir. / Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı taraflarca belirlenir” (m.6).  
121 “Ters geri satın alma anlaşması (reverse repo), aynı anlaşma olup diğer tarafın bakış açısıyla 
değerlendirilmektedir. Eğer, bir taraf, aldığı borç para karşılığında karşı tarafa sahip olduğu menkul 
kıymeti ödünç vermekte ise, buna repo denir. Eğer, bir taraf, başlangıçta menkul kıymeti ödünç 
almakta ve karşı tarafa borç veriyorsa, buna ters repo denir” (Ceylan, Korkmaz, s.29). Benzer şekilde 
repo ve ters reponun, aynı işlemin iki farklı yüzü olduğu (Sedat Yetim, Repo, Ters Repo ve Menkul 
Kıymet Ödünç İşlemleri, Ankara, SPK. Yayını, 1997, Cilt: I, s.3) belirtilmiştir. Aynı yönde Şengül, 
s.142; Aksoy, Tanrıöven, s.371.      
122 Aracı kuruluşlar, bu işlemleri yatırımcılara yönelik gerçekleştirebilecekleri gibi, kendi aralarında 
yapabilirler. Öte yandan TCMB. de para politikası amacı çerçevesinde, açık piyasa işlemleri 
kapsamında repo ve ters repo işlemi yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir (TCMBK. m.52). 
TCMB.’nin bu işlemleri sermaye piyasası mevzuatı dışındadır (Seri:V, No:7 Tebliği, m.3/f.2).  
123 Depo şartının amacı, herhangi bir menkul kıymet olmadan açığa (karşılıksız) repo yapılmasının, 
dolayısıyla repo yoluyla yatırımcıdan bir anlamda mevduat toplanmasının önüne geçilmesi, sonuçta 
yatırımcının korunmasıdır (Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.195, dn.:21; Karslı, s.143).   
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birtakım fiyat risklerinden korunmak veya fiyat değişikliklerinden kazanç elde etmek 

amacıyla124 geleceğe yönelik bir alım satım gerçekleştirilir. Vadeli işlem 

sözleşmelerinde, düşük bir teminat yatırmak suretiyle vadeli işlem sözleşmesi alınır 

veya satılır125. Vade sonundaki duruma göre kâr veya zarar edilir. Buna karşılık 

opsiyon sözleşmelerinde, geleceği yönelik alım satım sözleşmesine ilişkin opsiyon 

(tercih, seçim) hakkının126, opsiyonu alan tarafından ödenen opsiyon primi ve 

opsiyonu satan tarafından yatırılan teminat karşılığında alınması veya satılması söz 

konusudur127. Sözleşmede öngörülen vade içinde veya sonunda oluşan fiyata göre, 

opsiyon hakkı kullanılarak kâr elde edilir veya ödenen prim nedeniyle zarar 

oluşur128. 

Bunun dışında sermaye piyasası araçlarına gerçekleştirilecek yatırım 

faaliyetlerinde kredi kullanılarak piyasa araçlarının satın alınması, sahip olunmayan 

                                                
124 Korunma amaçlı işlemlerde, sözleşmelere konu varlık ve değerlerin asıl (spot) piyasasındaki fiyat 
değişimi riskine karşı korunabilmek düşüncesiyle geleceğe yönelik ilgili sözleşmeler yapılmaktadır. 
Fiyat farklılıklarına yönelik işlemlerde ise, belirli bir riskten korunma değil, fiyatlardaki 
değişimlerden yararlanma hedeflenmektedir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği’nde (RG., 
27.03.2004/25415) korunma amaçlı işlemler, “Halihazırda tutulan veya gelecekte alınması beklenen 
bir pozisyonla ilgili olarak, spot piyasadaki fiyat hareketlerinin neden olacağı finansal zarar riskini 
azaltmak amacıyla Borsada işlem yapılması, korunma amacıyla yapılan işlemdir” şeklinde 
tanımlanırken, fark ve strateji işlemleri olarak belirtilen ve kârı esas alan işlemler, “Fiyat ilişkilerinden 
kar elde etmek amacıyla, eşzamanlı olarak, bir hesap adına aynı veya benzer dayanak varlık üzerine 
düzenlenmiş bir sözleşmenin bir vadesinde uzun pozisyon, diğer vadesinde kısa pozisyon alınması ya 
da aynı opsiyon sözleşmesinin farklı vade ve kullanım fiyatı seviyesinden alım ve satımının yapılması 
fark işlemidir. Belirli bir finansal sonucu elde etmek amacıyla birbirleriyle ilişkili farklı sözleşmelerin 
eşanlı olarak alınması ve/veya satılması strateji işlemleridir” biçiminde ifade edilmektedir (m.51-52).      
125 Vadeli işlem sözleşmelerinde alım işlemi “uzun pozisyon” kavramı ile ifade edilmektedir.  Vadeli 
işlem ve opsiyon borsalarına ilişkin genel yönetmelikte bu husus, “Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin 
işlemlerde uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla 
yükümlüdür” şeklinde ifade edilmiştir (m.31). Adı geçen sözleşmelerde satım, kısa pozisyon olarak 
nitelenmekte ve genel yönetmelikte, “Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon 
sahibi, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür” biçiminde 
tarif edilmektedir (m.32). 
126 Opsiyon hakkı alım veya satım yönünde olabilir ve buna göre alım opsiyonu ve satım opsiyonu 
şeklinde ifade edilir.  
127 Burada da vadeli işlem sözleşmelerinde olduğu gibi uzun ve kısa pozisyon işlemleri mevcut olup, 
alım veya satım opsiyonuna göre farklı anlamlara sahiptir. Bu konuda bkz.: vadeli işlem ve opsiyon 
borsaları hakkındaki genel yönetmelik, m.31-32.   
128 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri üzerine işlemler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Türev 
Araçlar Lisanslama Rehberi, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş., Kasım 2005, (çevrim içi) 
http://www.tspakb.org.tr/docs/egitim_notlari/turev_araclar_kilavuzu.pdf, 01.03.2006. Ayrıca bkz.; 
Karslı, s.272-284; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.49-54; Ceylan, Korkmaz, s.363 vd.   



 39 

sermaye piyasası araçlarının satılması (açığa satış) ve sermaye piyasası araçlarının 

ödünç alınıp verilmesi gibi imkânlar da öngörülmüştür129. 

3. Aracılık Faaliyetleri 

Sermaye piyasası faaliyetlerinin başında gelen ihraç ve yatırım faaliyetleri, 

çoğunlukla aracılık faaliyetleriyle iç içedir. Zira ihraç ve yatırım faaliyetleri genelde 

aracı kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir130. Bu durum aracı kuruluşların adı 

geçen faaliyetler açısından sahip oldukları teknik donanım ve uzmanlıklarının bir 

sonucu olduğu gibi, özellikle borsalardaki işlemlerde aracı kuruluş kullanma 

zorunluluğunun olması, bu konudaki bir diğer önemli etkendir. Aracılık 

faaliyetlerinin belirtilen konumu ve sermaye piyasasında gösterdiği özellik 

nedeniyle, Kanunda sermaye piyasası faaliyetleri başlığı altında ağırlıklı olarak 

aracılık işlemleri düzenlenmiştir (Ser.PK. m.30). 

Aracılık faaliyeti Ser.PK. m.30/f.2’de, “sermaye piyasası araçlarının 31 inci 

madde çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası 

nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımıdır” şeklinde 

tanımlanmıştır131. Söz konusu faaliyet, yukarıda değinilen ihraç ve yatırım 

faaliyetleri bağlamında ortaya çıkabilir.  

İhraç faaliyetlerine aracılık, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilerek 

veya halka arz edilmeksizin satışına aracılık şeklindedir132. Halka arz yoluyla satıma 

                                                
129 Bu husus, Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri Hakkında Tebliğ’de (Seri:V, No:65) ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir.  
130 Genel olarak aracılık faaliyeti, ihraç ve yatırım faaliyetlerine değişik şekillerde yardımcı olmak, 
aracılık etme olarak ortaya konmaktadır (Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.455).   
131 Aracılık faaliyetleri kapsamında, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi 
nam ve hesabına alımı, alım satım sözleşmesi, başkası nam ve hesabına alım, vekalet sözleşmesi ve 
nihayet kendi namına başkası hesabına alım komisyonculuk sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir 
(Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.467-469; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.83; Tanör, 
Taraflar, s.285). Bu konuda detaylı irdeleme ve değerlendirmeler için bkz.: İnceoğlu, s.75-95, 139-
150, 170-174.  
132 Ser.PK. m.30/f.1-b.(a)’da bu husus, SPK. kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya 
halka arz yoluyla satışına aracılık şeklinde ifade edilmiştir.  
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aracılık sermaye piyasası mevzuatımızda133, aracı kuruluşun sermaye piyasası 

araçlarının satımı konusunda herhangi bir yüklenimde bulunmadığı, satım konusunda 

elinden gelen gayreti gösterdiği “en iyi gayret aracılığı” (best efforts underwriting) 

ve halka arz konusu araçların satımı hususunda birtakım yüklenimlerin söz konusu 

olduğu “aracılık yüklenimi” (strict underwriting, firm commitment underwriting) 

biçiminde gerçekleşir134. Aracılık faaliyetleri, izahname, sirküler, ilan ve 

reklâmlarda, ihraççılarla aracı kuruluşlar arasındaki aracılık sözleşmesinde ve SPK. 

Tebliğinde (Seri:V, No:46) belirlenen esaslar135 çerçevesinde yerine getirilir. Aracı 

kuruluşlar, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin belirli grup 

yatırımcıya satışına da aracılık edebilirler (SPK. Tebliği, Seri:V, No:46, m.38). 

Özellikle büyük çaptaki ihraç faaliyetlerinde, birden fazla aracı kuruluş, aralarında 

yapacakları sözleşmeyle bir konsorsiyum oluşturarak da aracılık faaliyetinde 

bulunabilirler. 

İhraç faaliyetine ilişkin aracılık, aynı zamanda sermaye piyasasını ilk elden 

almak isteyen yatırımcılar bakımından yatırım faaliyetlerine aracılık niteliğini de 

taşımaktadır. Farklı bir anlatımla, birincil piyasada yatırım yapmak isteyen 

yatırımcılar, eğer ihraç faaliyetleri aracı kuruluşlarca gerçekleştiriliyorsa, söz konusu 

yatırımlarını yine aracı kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştireceklerdir.  

                                                
133 “Underwriting” terimiyle ifade edilen halka arza aracılığın ortak, tek bir türü bulunmayıp, oldukça 
fazla çeşidi bulunmaktadır. Ancak bunların arasında üç temel aracılık sözleşmesi öne çıkmaktadır: 1) 
Tam (sıkı) aracılık (strict underwriting): Eski tarz (old-fashioned) veya hazır durma (stand-by) 
aracılığı olarak da adlandırılan bu türde aracılar, halka arz sonunda satılmayan sermaye piyasası 
araçlarını satın alacakları garantisini verirler. 2) Kesin bağlayıcı aracılık (firm commitment 
underwriting): Sermaye piyasası araçları ihraççılardan alınarak tümü aracılar tarafından satılır. 3) En 
iyi gayret aracılığı (best effort underwriting): Aracının herhangi bir taahhütte bulunmadığı, ihraççı 
adına satımı gerçekleştirdiği aracılık türüdür (Hazen, s.70-72). Bu bağlamda “underwriter” teriminin, 
eski İngiliz sigortacılık uygulamalarından geldiği, yatırımcıların yük taşıyıcıları ile birlikte kendi 
mallarını sigorta ettirmek istediğinde, sigortacıların taşıyıcıların altına imzalarını eklediği ve isimlerini 
yazdığı ve böylece terimin ortaya çıktığı, ancak günümüzde bunun anlamın genişlediği, underwriting 
faaliyetinin salt sigorta etme anlamına gelmediği, çoğu durumda en iyi gayret veya kesin bağlayıcı 
sözleşmelerinin değişik türlerinin bir görünümü olduğu ifade edilmiştir (Hazen, s.70).   
134 Aracılık yükleniminde, halka arz sürecinde satılamayan sermaye piyasası araçlarının tamamının 
veya bir kısmının aracı kuruluşça satın alınacağının taahhüt edilmesi (bakiyeyi yüklenim veya kısmen 
bakiyeyi yüklenim – strict underwriting) ya da halka arz konusu araçların tamamının veya bir 
kısmının satın alınması suretiyle halka satışının gerçekleştirilmesi (firm commitment undewriting, full 
underwriting) söz konusudur (Seri:V, No:46 Tebliği, m.38). 
135 Tebliğin, halka arza aracılık faaliyetinin esaslarını öngören 40. maddesinde, söz konusu faaliyetin, 
diğer hususlarla birlikte, gerçeğe uygun olması (yapay piyasaya yol açılmaması, halka arz fiyatının 
gerçek değeri yansıtması) aranmıştır. 
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Bunun dışında ikincil piyasalardaki (borsa içi veya borsa dışı) alım satım 

faaliyetlerinde de aracılık söz konusudur136.  Aracı kuruluşlar ile bunların karşısında 

müşteri olarak nitelenen yatırımcılar arasında öncelikle bir çerçeve sözleşme 

imzalanması ve buna göre sermaye piyasası araçlarının alım satımının yapılması 

gerekmektedir137. Borsadaki alım satımlar açısından, borsa mevzuatının da dikkate 

alınacağı kuşkusuzdur. Keza bu faaliyetler sırasında, sermaye piyasası araçları ve 

ihraççılar hakkında genel nitelikte bilgi verilmesi mümkündür (Seri: V, No:46 

Tebliği, m.45-46). Ayrıca gerekli yetki verildiğinde, sermaye piyasası araçlarına 

bağlı birtakım mali hakların ve hisse senetleri açısından oy hakkının kullanılması da 

aracılık kapsamındadır (Seri:V, No:46 Tebliği, m.51).  

Yatırım faaliyetleri kapsamında değindiğimiz repo ve ters repo işlemleri de 

aracılık faaliyetine konu olabilir. Bu işlemlerle ilgili olarak, her ne kadar Kanunda ve 

ilgili Tebliğde aracılık faaliyeti nitelendirmesi yapılmasa da aracı kuruluşların 

yatırımcılara yönelik yaptıkları işlemler açısından aracılık faaliyetinin söz konusu 

olduğu ifade edilebilir138. Nitekim ilgili Tebliğde, repo ve ters repo işlemi yapmaya 

yetkili kuruluşların, müşteri sıfatındaki yatırımcılar nam ve hesabına veya kendi 

namına yatırımcılar hesabına işlem yapabilecekleri öngörülmüştür (Seri:V, No:7 

Tebliği, m.10).  

Ser.PK. m.30/f.1-b.(c)’de, türev araçların alım satımına aracılıktan söz 

edilmektedir. Söz konusu aracılık faaliyeti, a) Borsada işlem gören mala dayalı 

vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, b) Borsada işlem gören kıymetli maden ve 

dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile c) Borsada işlem gören her 

                                                
136 Ser.PK. m.30/f.1-b.(b)’de olduğu gibi, ilgili tebliğde de bu husus, alım satıma aracılık olarak 
adlandırılmış ve bunun “ilgili mevzuata uygun olarak daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası 
araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını” ifade ettiği belirtilmiştir (Seri:V, No:46 
Tebliği, m.45). Borsa dışı piyasalardaki aracılık faaliyetleri için SPK.’da ayrıca izin alınması 
gerekmektedir (Seri:V, No:46 Tebliği, m.48).     
137 Yatırımcıların (müşterilerin) alım satıma ilişkin talepleri müşteri emri olarak adlandırılmaktadır. 
Söz konusu emirler yazılı veya sözlü verilebilir. Sözlü emir kapsamında elektronik ortamda da emir 
iletimi yapılabilir (Seri:V, No:46 Tebliği, m.49).    
138 “30. Maddenin (d) bendinde yer verilen ‘Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile 
alım satımı’ yetkili aracılar tarafından doğrudan kendi portföylerine yönelik olarak yapılabileceği gibi, 
burada, ilk üç bentte olduğu gibi ‘aracılık’ sözcüğü geçmese dahi aracı kuruluşların müşterilerine 
yönelik hizmetlerinde ‘aracılık faaliyeti’nin söz konusu olduğu da kesindir’ (Tanör, Taraflar, s.250).  
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türlü türev araçların alım satımına aracılığı kapsamaktadır (Seri:V, No:90 Tebliği, 

m.4). 

Bunun dışında yurt dışı piyasalarda yapılacak alım satım faaliyetlerine 

yönelik de aracılık yapılabilir. Bu konuda yatırımcılarla çerçeve sözleşme yapılması 

ve sözleşmeye diğer temel hususların yanı sıra, yurt dışı piyasalardaki düzenlemeler 

nedeniyle yatırımcılara tanınan bütün haklar ve yükümlülükler hakkında özet ve 

güncel bilgilerin konulması zorunludur (Seri:V, No:46 Tebliği, m.52). 

İhraç faaliyetlerine ve yatırım faaliyetlerinden, daha önce ihraç edilmiş 

sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılığın münhasıran, aracı kurum ve 

bankalardan oluşan aracı kuruluşlarca yürütüleceği düzenlenmiştir (Ser.PK. m.31)139. 

4. Danışmanlık Faaliyetleri 

Danışmanlık faaliyeti, geniş anlamda ele alındığında, sermaye piyasasındaki 

fon arz ve talebine ilişkin yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiyeleri kapsamına 

alan, böylece fon arz ve talebinin karşılaşmasına yardımcı olan bir faaliyet türüdür. 

Ancak dar anlamda sadece yatırım faaliyetlerine yönelik danışmanlık, Kanundaki 

ifadesiyle “yatırım danışmanlığı” anlaşılmaktadır [Ser.PK. m.30/f.1-b.(e)]140.  

Yatırım danışmanlığı, herhangi bir maddi menfaat karşılığında, yatırımcılara, 

sermaye piyasası araçları ile ihraççılar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer 

                                                
139 Söz konusu madde türev araçların alım satımına aracılığı kapsam dışında bırakmıştır. Aracılık 
faaliyeti ve aracı kuruluşlara ilişkin Seri:V, No:46 Tebliği, aracılık faaliyetlerinin halka arza aracılık, 
alım satıma aracılık ve türev araçların alım satımının yapılmasına aracılıktan oluştuğunu öngörmüş, 
bunlardan halka arza aracılık ile alım satıma aracılık  faaliyetlerinin SPK.’dan yetki almış aracı 
kuruluşlarca yapılabileceğini belirtmiştir (m.3). Buna karşılık türev araçların alım satımına aracılık 
Ser.PK. m.39’da söz edilen ve Seri:V, No:90 Tebliği ile düzenlenen vadeli işlemler aracılık şirketleri 
tarafından yerine getirilecektir. Diğer taraftan yatırım faaliyetleri içerisinde değinilen repo ve ters repo 
işlemlerinde de yetkili kuruluşların aracı kuruluşlar olduğu dikkate alınmalıdır (Seri:V, No:7 Tebliği, 
m.4).    
140 Konuyla ilgili SPK. Tebliğinde (Seri:V, No:55), yatırım danışmanlığı yapmaya yetkili kuruluşların 
faaliyette bulunabilecekleri diğer alanlar bağlamında, şirketlerin yatırım planları, mali durumu, 
finansman ihtiyaçlarının piyasalardan karşılanması, sermaye ve ortaklık yapılarındaki değişiklikler 
hakkında yorum ve tavsiyelerde bulunmadan söz edilmiştir (m.6).   
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konularda, yönlendirici nitelikte141 yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde 

bulunulması faaliyeti olarak tanımlanmıştır (m.4)142. Burada danışmanlığın, 

öngörülen bir bedel karşılığında ve belirli kişi veya gruba özel olması, belirli bir 

süreklilik arz etmesi önemlidir. Zira Tebliğin 7. maddesinde bu özellikleri taşımayan 

genel nitelikteki yönlendirici yorum ve tavsiyeler yatırım faaliyetleri kapsamı dışında 

tutulmuştur.  

Buna göre belirli bir mesleğin icrası kapsamında, süreklilik göstermeyen 

tavsiye ve yorumlar ile aracılık faaliyetlerinden ikincil piyasadaki alım satıma 

aracılıkla ilişkili değerlendirmeler danışmanlık faaliyeti sayılmamaktadır. Bunun gibi 

basın, radyo-televizyon ve elektronik ortamda yer alan yorum ve tavsiyeler de 

bahsedilen özellikte olmaları kaydıyla, danışmanlık faaliyeti dışındadır (Seri:V, 

No:55, m.17)143. Ancak söz konusu yorum ve tavsiyelerin, yatırımcıları yönlendirme 

olasılıkları nedeniyle belirli nitelikleri taşımaları zorunludur144. 

Tebliğde, yatırım danışmanlığına ilişkin esaslar da genel olarak 

öngörülmüştür. Bunların arasında, yatırımcılara gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya 
                                                
141 Belirli sermaye piyasası araçlarının alım satımını teşvik edici ifadeler içeren veya başka bir surette 
yatırımcı kararlarını etkileyen yorum ve tavsiyelerin yönlendirici nitelikte olduğu kabul edilmektedir 
Seri:V, No:55 Tebliği, m.7).   
142 Amerikan Hukukunda bu konu Yatırım Danışmanları Kanunu’nda (Invesment Adviser Act) 
düzenlenmiş olup, yatırım danışmanları, esas itibariyle, bedel karşılığında, doğrudan veya yayınlar ya 
da yazılı dokümanlar aracılığıyla, menkul kıymetlerin değerine, menkul kıymetlere yatırımın, bunların 
alım veya satımının tavsiye edilebilirliğine yönelik başkalarına tavsiye verme işiyle meşgul olan 
kişiler olarak tanımlanmıştır (Hazen, s.790). Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Erkan Tercan, 
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Yurt Dışı Uygulamaları, Yeterlik Etüdü, SPK. Denetleme 
Dairesi, İstanbul 2000, (çevrim içi) http://www.spk.gov.tr/yayinlar/arastirmaraporlari/kye/etercan.pdf, 
s.8).   
143 Amerikan Hukukunda da birçok meslek grubu yatırım danışmanlığı dışında tutulmaktadır. 
Meslekleri icabı, arızi olarak bu tip tavsiyeler veren bankalar, avukatlar, muhasebeciler, mühendisler 
veya öğretmenler yatırım danışmanı değildirler. Keza menkul kıymetlerin alım satımına aracılık eden 
kişiler, aracılık faaliyeti gereği geçici tavsiyelerde bulunmaları bunun dışındadır. Kişisel olmayan 
yatırım tavsiyeleri veren yayınlar bir diğer istisnadır. Keza kişilerin genel olarak yatırım planlarını 
yapan finansal planlayıcılar gibi meslekler de yatırım danışmanı kavramı dışındadır. Genel olarak ise, 
yatırıma ilişkin tavsiyeler vermenin bir iş, meslek olarak gerçekleştirilmesi, bu iş için ayrı veya ilave 
ve açıkça tanımlanabilir bir ücret alınması ve nihayet bunun geçici, ayrı ve sürekli olmayan durumlara 
özgü olmaması yatırım danışmanlığını belirleyici faktörler olarak ifade edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Hazen, s.790 vd.   
144 Yatırım danışmanlığı dışında kabul edilen yönlendirici yorum ve tavsiyelerde özellikle bunların 
gerçeğe uygun, objektif olması, abartı içermemesi, güvenilir bilgi ve belgelerle desteklenmesi, 
herhangi bir getiri vaadinde bulunulmaması gibi esaslara uyulmasının yanı sıra, yorum ve tavsiyelerde 
birtakım bilgilere ve bunun bir yatırım danışmanlığı olmadığı, kişisel bir görüşü içerdiğine dair 
standart bir uyarı notuna yer verilmesi zorunludur (Seri:V, No:55 Tebliği, m.18-20).  
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abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunulmaması, tavsiyelerin güvenilir belge, 

destekleyici rapor ve analizlere dayandırılması ve tavsiyelerle ilgili olarak önceden 

saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti verilmemesi 

hususları öne çıkmaktadır (m.11). 

Yatırım danışmanlığı faaliyeti, SPK.’dan bu konuda yetki belgesi almış aracı 

kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından, 

ilgili Tebliğ’deki esaslarının yanı sıra, yatırımcılarla yapılacak sözleşme 

çerçevesinde yerine getirilmektedir145.  

5. Yönetim ve İşletme Faaliyetleri 

Burada başta sermaye piyasası araçları olmak üzere diğer birtakım 

varlıklardan veya alacaklardan oluşan portföyün, çeşitli biçimlerde özel olarak 

yönetilmesi ve işletilmesi, bu şekilde sermaye piyasasında fon değişiminin 

sağlanması söz konusudur. Ser.PK. m.30/f.1-b.(f)’de portföy işletmeciliği ve 

yöneticiliği sermaye piyasası faaliyetleri arasında sayılmıştır.  

Yönetim faaliyetleri kapsamında, öncelikle portföy yöneticiliğine değinmek 

gerekir. Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, yetkili 

kurumlar tarafından146, her bir yatırımcı adına, aradaki portföy yönetim sözleşmesi 

çerçevesinde, maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir 

(Seri:V, No:59 Tebliği, m.4). Buna göre, yetkili kurumlar, yatırımcılardan aldıkları 

finansal varlıklarla belirli bir portföy oluştururlar ve bunu onların adına en verimli 

şekilde yönetirler. Portföydeki varlıkların mülkiyeti yatırımcılara ait olup, bunlar 

                                                
145 Sermaye piyasası kurumları bağlamında ifade ettiğimiz gibi, Ser.PK. m.39’da özel olarak yatırım 
danışmanlığı şirketlerine yer verilmiş olmakla beraber, ilgili Tebliğ’de bu konuda bir düzenleme 
yapılmamıştır. Her ne kadar mevcut düzenlemede yetkilendirilen kurumların, asıl faaliyetleri gereği 
sermaye piyasası araçları ve ihraççılarla yakından ilişkili olmaları nedeniyle bu konuda kaliteli hizmet 
sunabilecekleri düşünülebilirse de pek çok yatırım faaliyetlerinde bulunuyor olmaları çıkar 
çatışmasına da yol açabilir. Dolayısıyla çalışmalarını bu alana özgüleyen, uzman, bağımsız yatırım 
danışmanlığı şirketlerinin düzenlenmesindeki yarar açıktır (Tercan, s.35-36).      
146 Portföy yöneticiliği, özel olarak kurulan portföy yönetim şirketleri, yetki belgesi almış aracı 
kurumlar ve mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından yerine getirilebilir (Seri:V, No:59 Tebliği, 
m.4/f.4).   
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vekâleten yönetilmektedir. Söz konusu faaliyet belirli bir uzmanlığı ve sürekliliği 

gerektirmektedir. Bu nedenle alım satıma aracılık faaliyetleri çerçevesinde süreklilik 

arz etmeyen işlemler bunun dışındadır.  

Portföy yöneticiliği, portföy sözleşmesine ve ilgili tebliğde öngörülen 

yönetim ilkelerine uygun gerçekleştirilmek zorundadır. Rayiç bedel altında alım 

satım yapılmaması, yatırım kararlarının, güvenilir gerekçe, belge ve analizlere 

dayandırılması, yatırımcıların tecrübesizliklerinden yararlanarak, menfaat sağlamak 

amacıyla gereksiz alım satım gerçekleştirilmemesi çalışma konumuz bakımından 

önem taşıyan ilkelerdir (Seri:V, No:59 Tebliği, m.12). 

Yatırımcılara ve yatırım faaliyetlerine yönelik bir yönetim faaliyet olarak 

portföy yöneticiliğinden başka, ipotek finansmanı kuruluşlarının, münhasıran konut 

finansmanından kaynaklanan, konut finansmanı kuruluşlarına ait alacakları 

devralarak oluşturdukları portföyü yönetmeleri ve bunların teminatı altında söz 

konusu kuruluşlara kaynak temin etmeleri (Ser.PK. m.39/A) de bu başlık altında 

değerlendirilebilir. 

Portföy yönetiminin yanı sıra, belirli bir portföyün işletilmesi de sermaye 

piyasası faaliyetleri arasındadır. İşletme faaliyetleri bakımından, yatırım ortaklıkları 

ile yatırım fonlarının ve bunların türevi olarak nitelendirilebilecek ortaklık ve 

fonların faaliyetlerine değinmek gerekir147. Burada, yatırımcıların sahip olduğu 

fonlar, bir tüzel kişilik (ortaklık) veya ortak bir fon (malvarlığı) bünyesinde 

toplanmakta ve oluşan tüzel kişilik veya ortak fon aracılığıyla sermaye piyasası 

araçları ile diğer varlıklardan oluşan bağımsız bir portföy oluşturulmaktadır. Söz 

konusu portföy, bu konuda uzman kişiler tarafından, yatırım faaliyetlerindeki mevcut 

                                                
147 Yatırım ortaklıklarına ve yatırım fonlarına ilişkin tanımda, bunların kurumların belirli bir portföyü 
“işletmek amacıyla” kuruldukları açıkça ifade edilmiş (Ser.PK. m.35, 37), yatırım ortaklıklarının 
kuruluş izni alabilmek için Ser.PK. m.30/f.1-b.(f)’de belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde 
bulunmak üzere SPK.’ya başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir (Ser.PK. m.35/f.2). Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bu konu, Yatırım Şirketi Kanunu’nda (Investment Company Act) öngörülmektedir. 
Yatırım şirketleri, işlevsel olarak, fon pay sahiplerine ait menkul kıymetlerden oluşan bir değerler 
çerçevesi, birliği olarak nitelenmektedir. Yatırım fonları ya da ortak fonlar (mutual fund), yatırım 
şirketlerinin ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir (Hazen, s.747, 751)   
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olan riskin paylaşılması, dağıtılması ilkesi148 çerçevesinde işletilmektedir. İşletme 

faaliyeti, doğal olarak adı geçen fonların yönetimini de içermektedir. Bu nedenle 

yukarıda değindiğimiz portföy yönetimine ilişkin ilkeler, sözü edilen faaliyetler 

bakımından da öngörülmüştür149. Bu bağlamda, konut finansman sistemi 

kapsamında, yatırım fonlarına benzer şekilde öngörülen konut finansmanı fonu ile 

varlık finansmanı fonunun faaliyetleri de bu çerçevede kabul edilebilir.  

6. Diğer Faaliyetler 

Ser.PK. m.30/f.1-b.(g)’de “Diğer sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleri” 

de sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında öngörülmüştür. Bu bağlamda takas ve 

saklama, derecelendirme, değerleme ve denetleme faaliyetleri öne çıkmaktadır. 

Takas faaliyeti, sermaye piyasası araçlarının alım satımında, karşılıklı 

edimlerin yetkili kuruluşlar aracılığıyla yerine getirilmesini ifade etmektedir150. 

Özellikle borsada, borsa üyelerinin sattıkları sermaye piyasası araçlarını, takas 

konusunda yetkili kuruluşa teslim etmeleri, aldıkları araçları da buradan teslim 

almaları, ödeme ve tahsilâtları da yine burada gerçekleştirmeleri, özetle karşılıklı hak 

ve yükümlülüklerin belirli bir merkezde değiştirilmesi takas faaliyeti 

kapsamındadır151. Saklama faaliyeti ise, alım satımın ve takasın güvenli ve hızlı bir 

                                                
148 “Herhangi bir yatırımcı tek bir hisse senedi alsa, bu senetten dolayı yatırdığı paranın tümünü 
kaybedebileceği gibi çok para da kazanabilir. Fakat, bir yatırımcının ülkede ihraç edilmiş tüm menkul 
kıymetleri alma olanağı yoktur. İhraç edilmiş menkul kıymetleri temsil eden ya da sektör veya çeşitli 
araçları temsil eden bir portföy oluşturmak ve küçük yatırımcının da buna katılarak getiri temin etmesi 
sağlanabilir. O halde, yatırım fonları, tek bir menkul kıymet yerine çeşitlendirilmiş menkul kıymet 
portföyüne ortak olma olanağı verdiği için hem riski dağıtmakta hem de farklı menkul kıymetlerin 
getirisinden yararlanma olanağı vermektedir” (Şengül, s.318).  
149 Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:4) m.18 ve Yatırım Fonlarına İlişkin 
Esaslar Tebliği (Seri:VII, No:10) m.41. Elbette ki burada portföy yönetiminden farklı, ilave yönetim 
ilkeleri de mevcuttur.  
150 Genel olarak takas kavramı Borçlar Kanunu m.118’de, “İki şahıs karşılıklı bir miktar meblağı veya 
yekdiğerine mümasil başka malları birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise iki 
taraftan her biri borcunu alacağı ile takas edebilir” şeklinde tanımlanmıştır.  
151 Karslı, s.320; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.134; Tanör, Taraflar, s.343. İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği (RG., 19.02.1996/22559) m.3’te takas 
merkezi “Borsa’da gerçekleştirilen alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymetlerin teslimi ve 
bedellerinin ödenmesine ilişkin taahhütlere ait takasın  yapıldığı merkezdir” şeklinde açıklanmıştır. 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik m.39’da ise, 
“borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak 
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şekilde sonuçlandırılması veya belirli bir portföyün daha pratik yönetimi ve 

işletilmesi ya da genel olarak fiziksel güvenliği temin amacıyla sermaye piyasası 

araçlarının yetkili kuruluşlar nezdinde muhafaza edilmesidir152. 

Menkul kıymetlerle ilgili takas faaliyetleri çerçevesinde söz konusu olan 

ödeme ve teslimatlar, kural olarak fiziken değil, yetkili kuruluşta ve/veya bankalarda 

daha önce açılmış ilgili hesaplar arasında (hesaben) gerçekleştirilmektedir153. Buna 

göre sermaye piyasası aracı teslim etme veya teslim alma ve bunların bedellerinin 

ödenmesi veya tahsil edilmesi işlemleri, ilgili hesaplardan kayden yapılır (kaydi 

takas prensibi)154. Ancak, aynı gün içerisinde bir sermaye piyasası aracına yönelik 

hem alış hem satış gerçekleştirilmişse, öncelikle netleştirme (mahsup) yapılır ve net 

bakiye üzerinden takas uygulanır (net bakiye veya netleştirme prensibi). Bunun gibi 

eğer bir takas borcu varsa önce bu borçlarının kapatılması, ardından takas 

alacaklarının ödenmesi söz konusudur (teslim karşılığı ödeme prensibi)155. Bunun 

                                                                                                                                     
ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler sonucu oluşan ödeme ve teslimat 
yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve risklerin takibi, kontrolü ve teminatların 
tesisini sağlamakla görevli merkez” biçiminde takas merkezi tarif edilmiştir.  
152 İMKB. Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği’nde saklama merkezinin amacı “menkul 
kıymetlerin alım satımı ve takasını güvenli ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmak” olarak ifade edilmiştir 
(m.7).  
153 “Mali piyasa kıymetleri (financial assets) ya da bunların bir bölümü olan menkul kıymetler 
(securities) tüketilmeyen, elden ele dolaşan, dönüp dolaşıp aynı yere tekrar gelen kıymetlerdir. Bu 
sebeple alım satım sonucunda bunların fiilen teslimi gerekmediği gibi, fiili teslim gereksiz bir külfet 
oluşturur. Gelişmemiş piyasalarda fiili teslim yapılır. İMKB’de de 1988 Ekim ayına kadar, satılan 
hisse senetleri üyeden üyeye (broker-to-broker) fiili teslim (physical delivery) esasına göre işlem 
görmekteydi” (Karslı, s.320).  İMKB. Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği m.3’te bu husus, 
“Borsa üyelerinin alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymet teslim etme veya teslim alma 
taahhütleri ile alım satıma konu olan menkul kıymetler karşılığındaki ödeme taahhütleri Takas 
Merkezi aracılığıyla hesaben sonuçlandırılır” şeklinde ifade edilmiştir.  
154 İMKB. Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği’nde, takas merkezine ve takas merkezinden 
yapılacak tüm ödeme ve teslimatın hesaben gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmış ve borsa üyelerinin 
satın aldıkları menkul kıymetlerin bedellerini ilgili banka nezdindeki takas merkezi hesabına 
yatıracakları, buna karşılık sattıkları menkul kıymetleri takas işleminin tamamlanması amacıyla takas 
merkezine hesaben teslimle yükümlü oldukları, takas merkezinin ise, menkul kıymet bedellerini borsa 
üyelerinin ilgili bankalar nezdindeki cari hesaplarına, menkul kıymetleri ise saklama merkezindeki 
saklama hesaplarına virman suretiyle ödeyeceği düzenlenmiştir (m.4). Takas işlemleri sözü geçen 
hesaplar arasında kayden gerçekleşmekle beraber, bazı durumlarda nakden ödeme veya çekim ve bazı 
sermaye piyasası araçları için fiziksel teslim veya tesellüm de mümkündür. Keza kayden gerçekleşen 
işlemlerde, başka hesaplardan virman, diğer alacak veya borçlardan mahsup gibi alternatif ödeme ve 
teslim yolları vardır. Bu konuda bkz.: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı 
Kılavuzu, Takas ve Operasyon İşlemleri, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Mart 
2006, (çevrim içi) http://www.tspakb.org.tr/docs/egitim_notlari/takas_ve_operasyon_islemleri.pdf, 
24.03.2006.      
155 Netleştirmede alış ve satışlar netleştirilir ve eğer varsa kalan takasa teslim edilir (İMKB. Takas ve 
Saklama Merkezleri Yönetmeliği, m.5). Teslim karşılığı ödeme prensibine göre ise, satın aldığı 
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dışında takas işlemleri belirli süreler içinde gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde 

temerrüt hükümleri uygulanır. Ayrıca istisna tutulanlar dışında, borsa işlemlerinin 

takası yetkili takas merkezinde yapılır (İMKB. Takas ve Saklama Merkezleri 

Yönetmeliği, m.3/f.2). Türev araçlar bakımından ise, vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmelerinin alım satımından kaynaklanan ödeme ve teslimatlarda muhatap takas 

merkezidir. İlgili sözleşme uyarınca fiziksel teslim veya nakit uzlaşma takas merkezi 

aracılığıyla gerçekleştirilir. Ters işlem olarak adlandırılan ve daha önce alım veya 

satım yönünde taraf olunan sözleşmede aksi yönde işlem gerçekleştirilmesi halinde 

netleştirme yapılır (VOB. Yönetmeliği m.37, 70, 74).   

Saklama faaliyetleri, doğrudan takas işlemleriyle bağlantılı olabileceği gibi, 

yönetim ve işletme faaliyetleri çerçevesinde ilgili portföyün saklanmasını da 

içermektedir156. Saklama faaliyeti kapsamında, saklanan menkul kıymetlere ilişkin 

hakların (kâr payı, rüçhan hakkı gibi) kullanılması da sağlanmaktadır. Menkul 

kıymetler, esas itibariyle mislen veya aynen saklanmakta, kayıtlar aracı kurumlar 

aracılığıyla yatırımcılar adına (müşteri adına saklama) tutulmaktadır157. 

Takas ve saklama faaliyetlerinde temel (merkezi) yetkili kuruluş, Takasbank-

İMKB. Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi’dir158. Söz konusu bankada, 

menkul kıymetlerin yanı sıra vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev 

sermaye piyasası araçlarına ve uluslararası işlemlere yönelik de hizmet 

                                                                                                                                     
kıymetlerin bedelini ödemeyen üyeye kıymet teslimatı, sattığı kıymetleri teslim etmeyen üyeye para 
ödemesi yapılmaz (İMKB. Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği, m.4)   
156 Konuyla ilgili tebliğler uyarınca, portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunan kuruluşlar, yatırım 
ortaklıkları ve yatırım fonları, yönettikleri veya işlettikleri portföyü bünyelerinde tutamazlar. Bunların 
yetkili saklama kuruluşlarında muhafaza edilmesi gerekmektedir.  
157 Müşteri adına saklama sisteminin, yatırımcıların hesaplarında haksız tasarruflarda bulunulmasını 
önleme fonksiyonu, yatırımcıların hesaplarını kontrol edebilmesi, blokaj uygulamaları hakkında bkz.: 
Tanör, Taraflar, s.357-359; Karslı, s.323.   
158 İMKB. Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği m.2 ve m.7’ye göre, borsa yönetim kurulu 
kararı ve yapılacak anlaşma ile takas ve saklama merkezlerinin yönetimleri, birlikte veya ayrı ayrı 
borsa dışında kurulu, münhasıran takas ve saklama faaliyetlerinde bulunan bir şirket ve/veya bankaya 
verilebilir. Bu yetki çerçevesinde İMKB., takas ve saklama görevini Takasbank’a vermiştir (Takas ve 
Operasyon İşlemleri Kılavuzu, s.10). Benzer şekilde VOB. Yönetmeliği m.75’te, takas merkezinin 
borsa bünyesinde oluşturulabileceği gibi, SPK. kararıyla bir banka veya takas kuruluşunun da takas 
merkezi olarak görevlendirilebileceği öngörülmüş, bu çerçevede Takasbank, VOB.’un da takas 
merkezi olarak görevlendirilmiştir.  
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verilmektedir. Saklama faaliyetleri bağlamında ise portföy yönetimi bakımından 

portföy saklama kuruluşları yetkilendirilmiştir159. 

Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarında takas faaliyetleri, kaydi sermaye 

piyasası araçlarının kayıtlarını tutan, böylece bunları elektronik ortamda saklayan 

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki ilgili hesaplarda, yine Takasbank tarafından 

gerçekleştirilmektedir160. Kaydileştirilen araçlar bakımından, Takasbank’ın 

saklamaya ilişkin görev ve yetkileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na aktarılmıştır161. 

Diğer faaliyetler kapsamında ikinci olarak derecelendirme faaliyetlerine 

değinmek gerekir. Derecelendirme, uzman kuruluşlar vasıtasıyla özellikle 

yatırımcıların yatırım kararlarını güvenli bir biçimde vermesini sağlayan, ortaya 

çıkabilecek riski azaltan, sonuç olarak yatırımcıların korunmasına hizmet eden bir 

faaliyettir162. Söz konusu faaliyet konu olarak, işletmeleri (ortaklıklar ile sermaye 

piyasası kurumlarını) ve borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçları olmak 

üzere iki temel hususu içermektedir163. Nitelik itibariyle ise, kredi derecelendirmesi 

ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsamaktadır 

(Seri: VIII, No: 51 Tebliği, m.4). 

“Kredi derecelendirmesi”, işletmelerin risk durumları ve ödeyebilirliklerinin, 

borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçları açısından ise, anapara, faiz ve 

benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilme riskinin değerlendirilmesi ve 

sınıflandırılmasını ifade etmektedir. Buna karşılık işletmeler bakımından söz konusu 

olan “kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi”, SPK. tarafından 

yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyumun değerlendirilmesi ve 

                                                
159 Ancak bu kuruluşlar, Takasbank’ın saklama hizmeti sunduğu varlıkları Takasbank nezdinde 
izlemek zorundadır (Seri:V, No:59 Tebliği, m.18/f.2). 
160 Takas ve Operasyon İşlemleri Kılavuzu, s.17 vd. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kaydileştirilen 
Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 
(Seri:IV, No:28).  
161 İnam, s.235; Günal, Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, s.21. 
162 Tanör, Taraflar, s.361; Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.417-418.   
163 İlgili Tebliğe göre ortaklıklar, halka açık anonim ortaklıklar ile hisse senedi dışındaki sermaye 
piyasası araçlarını halka arz etmiş olan ihraççıları, sermaye piyasası kurumları ise, Ser.PK. m.32’de 
belirtilen kurumları kapsamaktadır. Bunlar üst kavram olarak işletme adıyla ifade edilmektedir (Seri: 
VIII, No: 51 Tebliği, m.3).  
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sınıflandırılması faaliyetidir (Seri: VIII, No: 51 Tebliği, m.5-6). Böylece yatırımcılar, 

yatırım konusu borç senetlerinin, bunları çıkaran ihraççıların ve yatırımın 

gerçekleşmesinde rol oynayan sermaye piyasası kurumlarının finansal durumları 

hakkında uzman kuruluşlar aracılığıyla, basit ve anlaşılır bilgi elde ederek, 

yatırımlarına güvenli bir şekilde yön verebileceklerdir.  

Kural olarak derecelendirme faaliyeti ihtiyari olmakla birlikte, SPK. gerekli 

gördüğü durumlarda bunu zorunlu tutabilir. Keza derecelendirme kuruluşları, 

işletmelerin talepleri olmaksızın derecelendirme yapabilirler, ancak derecelendirme 

çalışması ve sonuçları hakkında kamuya açıklama yapmadan önce ilgili işletmelere 

bilgi vermek zorundadırlar (Seri: VIII, No: 51 Tebliği, m.4). 

Derecelendirme faaliyetleri, Türkiye’de kurulan ve SPK. tarafından yetki 

verilen derecelendirme kuruluşlarıyla, yine Türkiye’de faaliyet göstermesi SPK. 

tarafından onaylanan uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yerine 

getirilir164. Konuyla ilgili Tebliğ’de, derecelendirme faaliyetine ilişkin temel ilkeler 

belirlendiği gibi, bu faaliyeti yerine getirenlere yönelik olarak, tarafsızlık, 

bağımsızlık, şeffaflık, gizlilik, sır saklama ve reklâm yasağı gibi ilkeler ayrıca 

düzenlenmiştir. 

Diğer faaliyetler bağlamında üçüncü olarak değerleme faaliyetleri 

incelenebilir. Bu faaliyetler, sermaye piyasasında gayrimenkullere ilişkin işlemlerin 

gerçeğe uygun bir temelde ortaya çıkması ve özellikle konut finansmanı sistemi 

bakımından önem taşımaktadır165. Söz konusu faaliyetleri, sermaye piyasası 

mevzuatı uyarınca değerleme yaptırılması zorunlu olan durumlarda, bir 

gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve 

menfaatlerin belirli bir tarihteki muhtemel değerinin, konuyla ilgili uluslararası 

                                                
164 Seri: VIII, No: 51 Tebliği, m.7. Standard & Poor’s ve Moody’s uluslararası saygınlığı olarak 
derecelendirme kuruluşlarına örnek olarak verilebilir (Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.410-
411). 
165 Örneğin konut finansmanı sisteminde değerleme faaliyetlerinin önemi, 5582 sayılı Kanunun 10. 
maddesinin gerekçesinde; konut alıcılarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve yatırımcıların 
mağduriyetinin önlenmesi, konut finansmanı sisteminin, sağlıklı bir temel üzerine inşa edilmesi 
şeklinde ifade edilmiştir.  
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standartlara uygun olarak166, bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesi olarak 

tanımlamak mümkündür (Seri:VIII, No:35 Tebliği m.1, 3). Buna göre değerleme 

faaliyetleri, esasen ilgili mevzuatın zorunlu tuttuğu hususlarda yapılmakta167 ve 

faaliyetin konusunu gayrimenkuller veya bununla ilişkili noktalar oluşturmaktadır168. 

Değerleme faaliyetlerinin konuyla ilgili standartlara uygun, bağımsız ve 

tarafsız olarak gerçekleştirilmesinin yanı sıra, bağımsızlığı ortadan kaldıran 

durumlar, faaliyet yasakları, mesleki özen ve titizlik ilkesi, sır saklama yükümlülüğü 

gibi birtakım faaliyet esasları bulunmaktadır (Seri:VIII, No:35 Tebliği m.10 vd.).  

Söz konusu faaliyetler, SPK. listesine alınmış gayrimenkul değerleme 

kurumları169 ve bu kurumlar içerisinde istihdam edilen değerleme uzmanları 

tarafından yerine getirilmektedir. 

Burada son olarak, denetleme faaliyetlerine işaret etmek gerekir. Sermaye 

piyasası faaliyeti olarak denetleme işlemleri, bağımsız dış denetim olarak ifade 

edilmekte ve sermaye piyasasında güven ve açıklığın sağlanmasına, böylece 

yatırımcıların korunmasına hizmet etmektedir170. Söz konusu faaliyet işlevsel olarak, 

yatırımcılar bakımından bilgilendirici ve koruyucu, denetime tabi olanlar açısından 

caydırıcı ve nihayet sağlanan güven ortamının olumlu sonuçları itibariyle ekonomik 
                                                
166 Bu konuda Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, 
No:45) çıkarılmıştır.  
167 Örneğin, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kuruluşlarında veya sermaye artırımlarında ayni 
sermaye olarak gayrimenkullerin ve bunlar üzerindeki diğer ayni hakların konulması halinde, 
gayrimenkullerle ilgili birtakım işlemlerinde, değerleme yaptırmakla yükümlü tutulmuşlardır (Seri:VI, 
No:11 Tebliği, m.9, 38). Halk açık anonim ortaklıkların birleşme işlemlerinde birleşme oranının 
belirlenmesinde değerlemeye konu gayrimenkullerin değeri (Seri:I, No:31, m.7), keza ipotek teminatlı 
menkul kıymetler bakımından, ipotekli kredinin teminatını oluşturan gayrimenkulün (taşınmazın) 
piyasa değeri (Seri:III, No:33 Tebliği, m.9/f.3) bu çerçevede tespit edilecektir.      
168 Genel olarak değerleme faaliyetleri, gayrimenkul değerlemeleri dışında da söz konusu olabilir. 
Ancak burada ele alınan husus, gayrimenkuller açısından geçerli olan, bu alanda yetkilendirilmiş 
kuruluşlar tarafından yapılan ve sermaye piyasası mevzuatında zorunlu tutulan faaliyetlerdir.  
169 Gayrimenkul değerlemesi yapabilecek değerleme kurumlarından sermaye piyasasında değerleme 
faaliyetinde bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan değerleme kurumlarını listeler 
halinde ilan etmek SPK.’nın görev ve yetkileri arasında sayılmıştır [Ser.PK. m.22/f.1-b.(r)].  
170 Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.421; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.137; Tanör, 
Taraflar, s.371. Bu bağlamda bağımsız denetimin pek çok amaca hizmet ediyormuş gibi görünse de 
aslında tek bir amaca hizmet ettiği ve bu amacın yatırımcının korunması olduğu, zira sermaye 
piyasasında korunmaya muhtaç olan kişilerin, konumları nedeniyle her zaman yatırımcılar olduğu ileri 
sürülmüştür. Bkz.: Aytekin Çelik, Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ankara, Seçkin, 
2005, s.55.   
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bir role sahiptir171. Ser.PK. m.16 ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliğ’e (Seri: X, No: 22) göre söz konusu faaliyet, temelde 

ihraççıları ve sermaye piyasası kurumlarını kapsamakta ve bunların kamuya 

açıklanacak veya SPK. tarafından istenecek finansal (mali) tabloları ve diğer finansal 

bilgileri, faaliyetin konusunu oluşturmaktadır172. 

Adı geçen kurumlara ait finansal tabloların, SPK. tarafından belirlenen 

finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul 

güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi173, 

denetleme faaliyetinin içeriğini teşkil etmektedir174. Bu çerçevede, ilgili Tebliğde 

öngörülen bağımsız denetim standartlarında yer alan tekniklerin uygulanması 

suretiyle defter, kayıt ve belgeler denetlenecek ve ortaya çıkan durum 

değerlendirilerek rapora bağlanacaktır [Seri: X, No: 22 Tebliği, Başlangıç 

Hükümleri, m.4/f.1-b.(b)]. 

Denetleme faaliyeti, kapsamı ve yapıldığı durumlar itibariyle sınırlı denetim 

ve özel denetim şeklinde de olabilmektedir175. Yapılan denetleme sonucunda 

düzenlenecek rapor, olumlu, olumsuz veya şartlı görüş biçiminde bir değerlendirme 

                                                
171 Bu konuda bkz.: Yasin Ulusoy, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetim, 
Ankara, Seçkin, 2007, s.47-51. 
172 Ser.PK. m.16/f.2, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının, düzenleyecekleri finansal (mali) 
tablolardan SPK. tarafından belirlenenler hakkında bağımsız denetim raporu almak zorunda 
olduklarını düzenlemekte, aynı maddenin 3. fıkrası ise halka arz, kayıtlı sermaye sistemine geçiş, 
tasfiye, devir, birleşme ve nevi değiştirme hallerinde de bağımsız denetim raporunun istenebileceğini 
hüküm altına almaktadır. 
173 Seri: X, No: 22 Tebliği’ne göre makul güvence, finansal tabloların önemli bir yanlışlık 
içermemesine ilişkin olup, tablolara temel oluşturan ve bu konuda görüş bildirilmesine dayanak olan 
bilgiler de bağımsız denetim kanıtı olarak nitelendirilmektedir.  
174 Faaliyetin amacı, finansal tabloların, finansal raporlama standartları doğrultusunda ilgili 
kurumların finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru 
bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bir görüş bildirilmesini sağlamaktır (Seri: X, No: 22 
Tebliği, Birinci Kısım, m.3/f.1). 
175 Denetleme faaliyeti, esasen yıllık finansal tabloları konu edinmekte ve gerekli tüm denetim 
tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte ara dönem finansal tabloların finansal 
raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama 
(soruşturma) ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve değerlendirilerek rapora 
bağlanması sınırlı denetleme (inceleme) olarak ele alınmaktadır. Halka arz, birleşme, bölünme, devir 
ve tasfiye durumunda düzenlenmiş finansal tabloların denetlenmesi ise özel denetimi ifade etmektedir 
[Seri: X, No: 22 Tebliği, Başlangıç Hükümleri, m.4/f.1-b.(f), m.6). 1987 tarihli Sermaye Piyasasındaki 
Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik m.8’e göre ise denetleme faaliyetleri, sürekli, özel ve 
isteğe bağlı denetleme şeklindedir.   
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içerebileceği gibi, raporda görüş bildirmekten kaçınma yönünde de bir tespite yer 

verilebilir. 

Söz konusu faaliyet, ilgili tebliğde kuruluş ve faaliyet koşulları belirlenmiş 

bağımsız denetim kuruluşları tarafından yerine getirilir. Mesleki şüphecilik, 

bağımsızlık, ticaret ve mesleğe aykırı faaliyet yasağı, reklâm yasağı, sır saklama 

yükümlülüğü, haksız rekabet yasağı denetim kuruluşlarının ve denetçilerin 

uyacakları etik ilkelerdir. Denetleme faaliyetinin, ilgili standartlara aykırı 

yapılmasının, gerçeğe aykırılıklar içermesinin hukuki ve cezai sorumluluk 

doğuracağı açıkça öngörülmüştür (Ser.PK. m.16/f.4; Seri:X, No:22 Tebliği, İkinci 

Kısım, m.29).  

D. Sermaye Piyasası Hukuku 

Sermaye piyasası kavramı, bu piyasanın unsurları, adı geçen alanda söz 

konusu olan faaliyetler ve böylece konuyla ilgili temel bir bakış açısı ortaya 

konduktan sonra, sermaye piyasasına ilişkin hukuki düzenin de toplu bir biçimde, 

genel bir çerçeve çizilerek ele alınması gereklidir.  

Öncelikle sermaye piyasası hukukunun, üzerinde uzlaşılan, tam bir tanımı 

bulunmamakta, bununla birlikte birtakım tanım denemelerine rastlanmaktadır176. Bir 

görüşe göre sermaye piyasası hukuku, “Yatırımcının bireysel koruması ile sermaye 

piyasasının ve ekonominin işlevlerinin korunmasını sağlamak üzere, ortaklık 

paylarının kamusal satışı ve dolaşımı ile senede bağlı, daha doğrusu kamusal olarak 

kayda alınmış nakit alacak senetleriyle –kısacası misli sermaye piyasası kâğıtlarıyla- 

uğraşan ilke ve normların bütünlüğüdür”177. Konuyla ilgili daha genel ifadeler 

kullanan bir başka düşünceye göre ise, “sermaye piyasalarının yapısını ve piyasa 

katılımcılarının, piyasaya ilişkin davranışları gibi, ilgili faaliyetleri düzenleyen 

                                                
176 Merkt, Rossbach, s.217. Türk hukuku bakımından da durumun bu merkezde olduğu belirtilmiştir 
(Tanör, Taraflar, s.45).  
177 Hopt, s.431; aynı yönde Günter Schwarz, “Kapitalmarktrecht-Ein Überblick”, DStR, 45, 2003, 
s.1930.  
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normların, işlem şartlarının ve yaygın standartların bütünlüğü”178 sermaye piyasası 

hukukunu oluşturur.  

Türk hukuku bakımından yapılan bir tanımlamada sermaye piyasası 

hukukunun, “sermaye piyasası araç, kurum ve ortaklıklarını, aracı kurumları ve 

borsaları inceleyen, kendine özgü denetim ve kuralları bulunan, karma niteliğe 

sahip, bağımsız bir hukuk dalı” olduğu belirtilmiş179, Ser.PK’yı esas alan diğer bir 

tanımlamada söz konusu hukuk, “sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasını, 

ihracını, halka arzını, satışını, sermaye piyasası faaliyetlerini, sermaye piyasası 

kurumlarını düzenleyen, ihraççılara ve halka açık anonim ortaklıklara ilişkin özel 

hükümler koyan, sermaye piyasasına özgü denetim ve sorumluluk esaslarını 

kapsayan, kamu-özel karma niteliğe sahip hukuksal düzenlemeler” şeklinde ortaya 

konmuştur180. Yapılan bu ikinci tanımlamayı, çalışmamızda temel aldığımız 

sınıflandırmaya göre yeniden ele aldığımızda, sermaye piyasası hukukunun, sermaye 

piyasasının temel unsurlarını, sermaye piyasası faaliyetlerini ve aşağıda 

değineceğimiz sermaye piyasasına yön veren kurumları düzenleyen normlar bütünü 

olduğu da ifade edilebilir181. 

Sermaye piyasası hukukunun, gelişimi daha eski olsa bile, bir bütün olarak 

özellikle son yirmi-otuz yılda bağımsız hale gelen, yeni bir hukuk dalı olduğunu 

                                                
178 Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s.3; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, 
s.22; aynı görüş Carsten Peter Claussen, Roland Erne, Bank- und Börsenrecht, 2. Auflage, 
München, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 2000, s.433. Bunun dışında sermaye piyasası 
hukuku, sermaye piyasasını doğrudan veya dolaylı olarak düzenleyen kuralların bütünü (Lenenbach, 
s.23), özel hukuk ve kamu hukuku (ceza hukuku dâhil) normlarından oluşan ve nispeten yeni bir 
hukuk dalı (Merkt, Rossbach, s.224) şeklinde daha genel tanımlamalar da vardır.      
179 Aytaç’tan naklen Tanör, Taraflar, s.45, dn.:74. 
180 Tanör, Taraflar, s.45-46.  
181 Tanör de verdiği tanımla ilgili olarak, “Aslında bu tanımı kısa tutarak ve daha kucaklayıcı kılarak, 
araçların Kurul kaydına alınması ve ihracını ‘sermaye piyasası faaliyetleri’ arasına yerleştirmek hatta 
özel hükümlere tabi tutulan HAAO’ları da ‘Sermaye Piyasası Kurumları’ arasına katmak daha doğru 
olabilirdi. Ancak yürürlükteki 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30. maddesi ‘Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri’ni, neredeyse sadece Aracı Kuruluşların faaliyetleriyle özdeşleştirdiğinden, 
‘Kurumlar’ı ise tek tek saydığından ve bu sayım arasında kimi HAAO’lara yer vermekle birlikte 
genellemeye gitmemek suretiyle ihraççı kuruluşların büyük çoğunluğunu bu sınıflandırmanın dışında 
tuttuğunda tanımlamayı daha derli toplu yapmak güçleşmektedir” açıklamasına yer vermiştir (Tanör, 
Taraflar, s.46).   
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söylemek mümkündür182. Sözü edilen hukuk dalı, esas itibariyle ticaret hukuku, 

özellikle anonim ortaklıklar hukuku bünyesinden çıkmış, borsa hukukuyla gelişmiş, 

ancak zamanla ayrı bir hukuk dalı haline gelmiştir183. Öte yandan sermaye piyasası 

hukukunun temel konusu olan sermaye piyasasının, genel ekonomi düzeni 

içerisindeki yeri, ekonomiye ilişkin yönü dikkate alındığında, bu nitelikteki bir 

piyasayı düzenlemesi noktasında sermaye piyasası hukukunun, ekonomi düzeninde 

uygulanan hukuk kurallarının tümü olarak tanımlanan ekonomi hukukunun184 bir 

parçası olduğu açıktır185. Bu bağlamda sermaye piyasası hukukunun, içerdiği normlar 

itibariyle, özel hukuk ve kamu hukuku niteliklerini birlikte taşıyan bir hukuk dalı 
                                                
182 Doktrinde sermaye piyasası hukukunun sadece kendine özgü normlar demetinden ibaret mi olduğu, 
yoksa başlı başına bağımsız bir hukuk dalı olarak mı değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin 
tartışmaların halen devam ettiği, ancak genel kanının yeni bir hukuk dalının oluştuğu yolunda olduğu 
ileri sürülmüştür (Tanör, Taraflar, s.41-42). Sermaye piyasası hukukunun, AB. ekonomik alanında 
son on yılda bağımsız hale geldiği, buna karşılık anglo-sakson ülkelerde, özellikle ABD.’de çok daha 
eski bir geçmişe sahip olduğu ifade edilmiştir (Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.17). 
Alman hukukunda ise, sermaye piyasası hukukunun 80’li yılların sonundan itibaren ayrı bir hukuk 
dalı sayıldığı, bundan önce ortaklıklar hukuku ve borsa hukuku arasında, ancak ağırlık noktasının 
borsa hukukunda bulunduğu belirtilmektedir (Schwarz, s.1930, dn.:9).  
183 Tanör, Taraflar, s.46; Hopt, s.432. Hopt, anonim ortaklıklar hukuku ve borsa hukukundan ayrı 
olarak bir sermaye piyasası hukukunun geliştiğini, ancak bu hukukun, anonim ortaklıklar hukuku ve 
borsa hukuku yerine geçmediğini, aksine onları tamamladığını ve bazı yönlerden işlevsel olarak onları 
geliştirdiğini ifade etmiştir (Hopt, s.432). Türk hukuku bakımından Ser.PK.’da ticaret hukukuna 
ilişkin birtakım hükümlerin bulunması eleştirilmiş ve bunların hukuk metodolojisi ve güvenliği 
bakımından TTK.’da yer alması gerektiği savunulmuştur (Erdoğan Moroğlu, “Sermaye Piyasası 
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu”, 15. Yıl Sempozyumu, Ankara, SPK. Yayını, 1998, s.17).     
184 Ekonomi hukuku ekonomik organizasyonun veya koordinasyonun, genel ekonomik yararın hukuku 
olup, özel teşebbüslerin faaliyetlerinden devletin ekonomiye müdahalesine kadar, geniş anlamıyla 
ekonomi düzenine uygulanan hukuk kurallarının bütünü ekonomi hukukunu oluşturmaktadır. Dar 
anlamda ise ekonomi hukuku, devletin ekonomiye müdahalesinin kapsam ve sınırları ile bununla ilgili 
sorunları inceleyen bir hukuk dalıdır. Bkz.: Selman Dursun, Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları 
Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, Ankara, Seçkin, 2006, s.148. Ekonomi 
hukukunu, ekonomik ve ticari faaliyetleri (benimsenen ekonomik sisteme göre) az veya çok 
sınırlayan, düzenleyen ve/veya yönlendiren ve ekonomik iş ve ilişkileri düzenleyen özel hukuk (ticaret 
hukuku) kuralları için bir çerçeve oluşturan kamu hukuku kurallarının bütünü olarak tanımlayan 
Moroğlu, bu tanıma göre Ser.PK., Bank.K. ve Sigortacılık Kanunu’nun ekonomi hukuku kapsamına 
girdiğini belirtmiştir (Moroğlu, s.16, dn.:2). Doktrinde ayrıca ekonomi hukuku bağlamında, ayrı bir 
hukuk dalı olmaktan ziyade, kavramsal olarak “ekonomik kamu hukuku” ve “ekonomik özel hukuk” 
ayrımı yapılmış, “ekonomik kamu hukuku” içerisinde ise “ekonomik idare hukuku”ndan söz 
edilmiştir. Sermaye piyasasına ilişkin düzenlemeler ve kurumlar da bu çerçevede değerlendirilmiştir. 
Bkz.: Kutlu Gürsel, 5-18.      
185 Hopt, s.431-432; Claussen, Erne, s.433. Kümpel, sermaye piyasası hukukunun, sahip olduğu özel 
hukuk normları bakımından ekonomi hukukunun, hatta geniş anlamda, menkul kıymetlere ilişkin 
düzenlemeleri bağlamında ticaret hukukunun bir parçası olduğunu, buna karşılık kamu hukuku 
normları açısından ise ekonomik idare hukuku kapsamında yer aldığını ileri sürmüştür (Kümpel, 
Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.23). Tanör ise, konuyla ilgili ekonomi hukuku, mali hukuk 
değerlendirmelerine yer verdikten sonra, bu alana ilişkin hukuka finansal piyasalar hukuku demenin 
daha belirleyici olduğu belirtmiş ve fakat bağımsız bir hukuk dalı olan sermaye piyasası hukukunun, 
belirli bir üst başlığın altında tasnifinin yararının ve gereğinin bulunmadığını da vurgulamıştır (Tanör, 
Taraflar, s.49-50).  



 56 

olduğunu ifade etmek gerekir186. Ayrıca söz konusu normlar, özel hukuk ve kamu 

hukuku içerisinde de değişik hukuk dallarıyla ilişkilidir187.  

Bu noktada sermaye piyasası hukukunun konusu, amacı ve görevleri üzerinde 

de kısaca durmak gerekir. Sermaye piyasası hukukun düzenleme konusu, temel 

olarak tüm sermaye piyasalarıdır. Piyasaların yapısının yanı sıra, sermaye piyasası 

faaliyetleri, piyasa katılımcıları ve bunların işlemlerinin denetimi bu kapsamdadır188. 

Sermaye piyasası hukukunun, sermaye piyasasının işlevini ve yatırımcıyı korumak 

şeklinde, öncelikli ve iç içe geçmiş başlıca iki amacı ve görevi bulunmaktadır189.  

Etkin ve işlevsel bir sermaye piyasasının koşullarını oluşturmak, korumak ve 

geliştirmek, sermaye piyasası hukukunun merkezi görevidir190. Yatırımcıyı koruma 

                                                
186 Tanör, Taraflar, s.47. Sermaye piyasası hukukunun kısmen kamu hukuku kısmen de özel hukuk 
niteliği taşıdığına, açık bir sınıflandırmanın mümkün olmadığına işaret edilmiş ve bu sebeple örneğin, 
sermaye piyasası hukukunun en önemli alanı olan borsa hukukunda, Alman borsalarının kamu 
hukukuna göre mi yoksa özel hukuka göre mi biçimlendirileceğinin tartışıldığı belirtilmiştir 
(Claussen, Erne, s.433-434). Türk hukukunda, Ser.PK.’nın özel hukuk hükümleri içermesinin 
sakıncalı olduğu ve Kanunun kamu hukuku kurallarından oluşması gerektiği ileri sürülmüştür 
(Moroğlu, s.16-17).    
187 “Sermaye piyasası hukuku, kendine özgü düzenlemeleri olan bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dalları 
ile bağlantılı olmasına rağmen, klasik hukuk dallarında farklı bir yapıya sahiptir. Sermaye piyasasının 
temel unsurlarından olan ihraççılar içindeki anonim şirketler ve sermaye piyasası araçları olan menkul 
kıymetler bakımından Ticaret Hukuku; sermaye piyasası suçları bakımından Ceza Hukuku; 
düzenleyici kamu otoritesi olarak SPK’nın görev ve yetkileri bakımından İdare Hukuku; aracı 
kurumların tedrici tasfiyesi bakımından İflas Hukuku; sözleşmeler bakımından Borçlar Hukuku ve 
Medeni Hukukla bağlantılıdır” (Ayşe Sumer, Sermaye Piyasasında Meslek Kuralları ve Türk 
Hukukunda Uygulanması, İstanbul, Alfa, 2001, s.161).  
188 Claussen, Erne, s.433; Schwarz, s.1930.  
189 Hopt, s.429, 431; Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s.1192; Lenenbach, s.18; Merkt, 
Rossbach, s.220; Schwarz, s.1930; Claussen, Erne, s.433. Kümpel, bir başka eserinde bu iki hususu, 
sermaye piyasası hukukunca koruması gereken hukuki değerler olarak nitelendirmiş, sermaye 
piyasalarının işlevselliğini öncelikli hukuki değer, yatırımcıyı korumayı ise bununla bağlantılı diğer 
hukuki değer şeklinde irdelemiştir (Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.30-31, 42-43). 
Yatırımcılar açısından konuya yaklaşan Küçüksözen, genel olarak sermaye piyasasına ilişkin 
düzenlemelerin amacı olarak, yatırımcıların korunması, sermaye piyasasının etkin ve adil işlemesini 
sağlama, piyasaya olan güveni koruma ve mülkiyeti tabana yayma hususlarına değinmiştir 
(Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.14-17). Kanımızca yatırımcının korunması dışındaki diğer 
unsurlar sermaye piyasasının işlevinin korunması kapsamında değerlendirilebilir. Karababa ise, 
devletin sermaye piyasası alanına müdahale ederek düzenleme yapmasının gerekçesi olarak piyasa 
başarısızlığı ve kamu yararı teorilerinden söz etmekte, sonuç olarak yatırımcıların korunmasının 
düzenlemelerin amacı olduğu belirtmektedir (Karababa, s.42-45). 
190 Lenenbach, s.18-19; Merkt, Rossbach, s.220. Söz konusu görev hukuksal değer olarak ele 
alındığında, bunun içeriği etkin bir piyasanın gerçekleşmesine yönelik kamu yararıdır (Kümpel, 
Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.30-31). Sermaye piyasasının işlevini koruma veya piyasanın 
işlevselliğini sağlama, kurumsal, faaliyet itibariyle ve dağıtıcı işlevsellik olarak üç yönlüdür. 
Kurumsal açıdan işlevsellik, genel olarak etkin bir piyasanın temel koşullarının sağlanması demek 
olup, yatırımcının, piyasaların istikrarı ve dürüstlüğüne güvenini sağlamaya hizmet eden bütün 
düzenlemeleri kapsar. İhraççıların ve yatırımcıların mümkün olduğunca serbest bir şekilde piyasaya 
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ise, tek tek yatırımcıların bireysel çıkarlarını korumayı ifade ettiği gibi, genel, 

potansiyel yatırımcı topluluğunun yararlarını korumayı da kapsamaktadır. Genel 

olarak yatırımcıları koruma, gerçekte sermaye piyasasının işlevini koruma amaç ve 

görevinin önemli bir yönüdür191. Bunun dışında hisse senedi (pay) sahibi olarak 

yatırımcının korunması da söz konusudur192.  

Sermaye piyasası hukukumuzun temel kaynağı olan Ser.PK. m.1’de 

Kanunun, tasarrufların sermaye piyasası araçlarına193 yatırılarak, halkın ekonomik 

kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla, sermaye 

piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin hak 

ve yararlarının korunmasını düzenlemeyi ve denetlemeyi konu edindiği belirtilmiştir.  

Böylece sermaye piyasası hukukunun yukarıda değinilen, piyasanın işlevselliğini 

temin ve yatırımcıyı koruma amaç ve görevleri Kanunda bu şekilde ifadesini 

                                                                                                                                     
girebilmeleri, standart ve böylece dolaşımı mümkün, çeşit itibariyle bol yatırım araçları bu konuda 
önemlidir. Faaliyet bakımından ise, gerek ihraççılar gerekse yatırımcılar yönünden işlem 
maliyetlerini en aza indirme, böylece geliri yükseltme, piyasanın benimsenmesini sağlama öne 
çıkmaktadır. Dağıtıcı işlevsellik bağlamında, yatırımların ekonominin en acil ihtiyaç duyduğu, en 
yerinde kullanılacak ve buna karşılık yeterli güvencenin ve en yüksek gelirin vaat edildiği yerlere 
yönelmesi söz konusudur. Yatırımcıların piyasaya olan güvenleriyle sağlanabilecek olan bu husus, 
yeterli bilgilendirme, saydamlık ve kamuyu aydınlatma yoluyla gerçekleşebilir (Kümpel, Bank- und 
Kapitalmarktrecht, s.1193-1201; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.32-42; 
Lenenbach, s.19-20; Merkt, Rossbach, s.220) Söz konusu işlevsellik unsurlarından yola çıkılarak, 
sermaye piyasası hukukunun, sermaye piyasasının işlevselliğine hizmet eden kuralların toplamı 
olduğu da ileri sürülmüştür (Lenenbach, s.23). 
191 Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, s.1192; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine 
Einführung, s.42-49; Lenenbach, s.18-19; Merkt, Rossbach, s.220. Yatırımcıyı korumaya yönelik 
düzenlemelerde liyakat ve kamuyu aydınlatma şeklinde iki temel yaklaşım veya ilke söz konusudur. 
Liyakat yaklaşımında, yatırımcıların yararları bağlamında sermaye piyasası araçlarının yatırım yapma 
liyakatine sahip olup olmadığını değerlendiren, riskli olanların piyasaya girmesini önleyen bir anlayış 
hâkimdir. Kamuyu aydınlatmada ise, yatırımcıya yeterli ve doğru bilgi verilmesi sağlanarak, nihai 
karar yatırımcıya bırakılmaktadır (Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.15-17; Karababa, s.47-
51).   
192 Esasen ortaklıklar hukuku ve özelde anonim ortaklıklar hukukuna ilişkin olan bu husus, özellikle 
ortaklıklarda oluşan finansal sorunların sonuçları bağlamında, pay sahiplerinin yatırımcı sıfatı yönüyle 
sermaye piyasasını da etkilemektedir (Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.49). Hisse 
senedi yatırımcının korunması konusunda bkz.: Karababa, s.69 vd.  
193 Ser.PK.’da “menkul kıymetler” ibaresi yer almaktadır. Ancak Ser.PK. 1992 yılında, 3794 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle sermaye piyasası araçları kavramı getirilmiş, daha önce de ifade edildiği 
gibi menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ayrımı yapılmıştır. Söz konusu 1. maddede 
buna uygun değişiklik yapılmamış olmakla birlikte, Kanun hükümleri arasında uyum noktasında 
bunun diğer sermaye piyasası araçlarını kapsar şekilde yorumlanması gerekir. Bkz.: Tanör, Taraflar, 
s.174.  



 58 

bulmaktadır194. Ser.PK. m.2’de ise Kanunun kapsadığı, genel olarak sermaye 

piyasası hukukunun konusunu oluşturan hususlar öngörülmüştür. 

Ser.PK. dışında sermaye piyasasına ilişkin genel hükümleri içeren diğer 

kanunlar195, birtakım kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları, 

yönetmelikler196, SPK. Tebliğleri ve diğer bazı hukuki metinler197 sermaye piyasası 

hukukumuzun hukuki kaynaklarını oluşturmaktadır198. Bunlardan, Ser.PK. bir tarafa 

bırakılacak olursa, SPK. Tebliğlerinin199, güncelliği ve kapsamı itibariyle en önemli 

kaynak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

E. Sermaye Piyasasına Yön Veren Kurumlar 

Sermaye piyasası hukukunun, sermaye piyasasının işlevinin korunması, etkin 

bir sermaye piyasasının temini ve yatırımcının korunması şeklindeki amaçlarının 

gerçekleşebilmesi için, piyasanın da buna uygun olarak yönlendirilmesi, yönetilmesi 

şarttır. İşte bu noktada belirli yetki ve işlevlere sahip birtakım kurumların varlığı 

                                                
194 Ser.PK. m.1’le ilgili olarak Günal, “Özetle tekrarlamak gerekirse, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
birinci amacını, mümkün olduğu kadar, bol sermaye piyasası aracı üretilmesi ve satılması teşkil 
etmektedir; ikinci amaç da, düzenlemelerin piyasanın açıklık, kararlılık ve güven içinde çalışmasına 
ve böylece hem menkul kıymet satanlar, hem de menkul kıymet satın alanlar için piyasanın objektif 
dürüstlüğünün sağlanmasına yönelik olması biçiminde ortaya konulmuş bulunmaktadır. Kanun’un 
üçüncü amacını ise, mevzuata uygunluk denetimi yapılması teşkil etmektedir” açıklamalarına yer 
vermiştir (Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.1-2). Bu konuda ayrıca bkz.: Sumer, Sermaye 
Piyasası Hukuku, s.6-7.   
195 Başta Ticaret Kanunu olmak üzere, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve Ceza 
Kanunu genel hükümler içeren önde gelen kanunlardandır (Tanör, Taraflar, s.53).  
196 Örneğin Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Tahvil ve Sermaye 
Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Bakanlar Kurulu 
Kararı, İMKB. Yönetmeliği.  
197 Diğer hukuki metinler kapsamında, SPK. Sirküleri, İlke Kararları ve Duyuruları, İMKB., VOB., 
Takasbank, MKK., YKF. ve TSPAKB.’nin Genelgeleri ve Genel Mektupları ile TCMB.’nin, İlgili 
Bakanlığın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın birtakım tebliğleri örnek gösterilebilir.  
198 Bunun dışında daha genel olarak Anayasanın “Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi” 
kenar başlıklı 167. maddesi de sermaye piyasası hukukumuzun önemli bir kaynağıdır. Söz konusu 
madde, ekonomi hukukunun da temel anayasal dayanaklarından biri olup, diğer anayasal hükümler 
için bkz.: Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.148-149.     
199 Sermaye Piyasası Kurulunca Yayımlanmış ve Yayımlanacak Tebliğlere İlişkin Hükümler adlı 
Tebliğ’e (Seri:VIII, No:1) göre SPK. tebliğleri konu gruplarıyla ilişkili seri numaraları ile 
yayımlanmaktadır. Sözü geçen seriler ve ilgili oldukları konular şöyledir: Seri I: Hisse Senetleri, Seri 
II: Tahviller, Seri III: Sair Menkul Kıymetler, Seri IV: Menkul Kıymetleri Halka Arzolunan Anonim 
Ortaklıklara İlişkin Hususlar, Seri V: Aracı Kurumlar, Seri VI: Yatırım Ortaklıkları, Seri VII: Yatırım 
Fonları, Seri VIII: Çeşitli Konular, Seri IX: Menkul Kıymetler Borsaları, Seri X: Bağımsız Dış 
Denetleme, Seri XI: Muhasebe Standartları, Seri XII: Açıklama Tebliğleri.  
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gerekli olmaktadır. Hatta bizatihi piyasanın kendi işlerliğinin sağlanması için dahi 

bazı kurumlara yer verilmesi kaçınılmazdır. 

Sonuç olarak, işlevleri itibariyle sermaye piyasasına yön veren bu 

kurumlardan bazıları kamu tüzel kişiliğini haizken, diğer bir kısmı özel hukuk tüzel 

kişisi niteliğini taşımaktadır. Özellikle doğrudan piyasanın işleyişinde rol alan 

kurumların, özel hukuk tüzel kişisi olarak öngörüldüğü söylenebilir. Ancak bunlar 

üzerinde önemli ölçüde kamu tüzel kişisi olan SPK.’nın yetkileri bulunmaktadır.   

Aşağıda ele alınacak kurumların dışında Ser.PK.’da, Bakanlar Kurulu, 

Başbakan, İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, BDDK., Hazine Müsteşarlığı ve TCMB.’den söz edilmiştir. Bunlardan 

Bakanlar Kurulu ile İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık200 önemli yetkilere sahiptir201.  

Bundan başka Ser.PK. Ek m.1’de düzenlenen ve kamu tüzel kişiliği haiz 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, sermaye piyasası dâhil diğer alanlarda 

düzenlenecek finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, 

karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin 

gelişmesi ve benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal 

muhasebe standartlarını saptamak ve yayınlamak yetki ve görevine sahiptir.  

1. Sermaye Piyasası Kurulu 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK.), sermaye piyasasına yön veren kurumların 

en önemlisi olup, Devletin genel olarak ekonomiye ve özelde ekonominin yapı 

                                                
200 Ser.PK. m.3’e göre ilgili bakan ve ilgili bakanlık, Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet 
Bakanı ve Devlet Bakanlığıdır. 
201 Örneğin Bakanlar Kurulu’nun, sermaye piyasasının temel araçlarından olan tahvil ve sermaye 
piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihraç limitlerini belirleme (Ser.PK. m.13), 
İlgili Bakan’ın SPK.’nın hesap ve harcamalarını denetletme, gerekli tedbirleri alma (Ser.PK. m.17), 
sermaye piyasasına ilişkin olarak SPK’dan inceleme yapılmasını isteme [Ser.PK. m.22/f.1-b.(p)], 
İlgili Bakanlığın, vadeli işlemler ve opsiyon borsaları ile kambiyo ve kıymetli maden borsalarına 
ilişkin düzenlemeleri yapma (Ser.PK. m.40/f.2, m.40/A) yetkileri bulunmaktadır.   
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taşlarından olan sermaye piyasasına müdahalesinin202 somut görünümlerinden 

biridir. Sermaye piyasasının temel düzenleme ve denetleme merciidir203.  

Ser.PK.’da ayrı bir bölümde (Bölüm- IV, m.17-29) özel olarak düzenlenen204 

SPK., kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliği olan bir yapıya sahiptir. 

Tüzel kişi olarak Kurul, Bakanlar Kurulu kararıyla atanan ve biri başkan, biri ikinci 

başkan olmak üzere yedi üyeden oluşan bir nitelikte olup, Kanunda buna ilişkin 

başka bir organdan söz edilmemiştir (Ser.PK., m.17-18)205. Buna karşılık SPK. 

Yönetmeliğinde, başkan ve üyelerden oluşan Kurul karar organı, başkanlık, başkan 

yardımcılıkları ve hizmet birimleri yürütme (idari) teşkilat şeklinde nitelendirilmiştir 

                                                
202 Türkiye’de Devletin ekonomiye müdahale biçimleri, genel olarak sermaye piyasasının 
ekonomideki yeri ve sermaye piyasalarına devletin müdahalesi hakkında bkz.: Yasin, s.29-33, 37-45; 
Kutlu Gürsel, s.112-143.  
203 Ser.PK.’nın, “Konu ve amaç” başlıklı 1. maddesindeki “sermaye piyasasının güven, açıklık ve 
kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve 
denetlemek” görevi SPK.’ya verilmiştir (Günal, Sermaye Piyasası Hukuku Esasları, s.7). SPK.’nın 
kuruluş amaçları SPK. Yönetmeliği m.7’de, “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 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” şeklinde 
ortaya konmuştur. 
204 Bunun dışında, Ser.PK. m.29’a dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan, Sermaye Piyasası 
Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu Fon, Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliği de SPK.’ya ilişkin mevzuatı 
oluşturmaktadır.   
205 Bu noktada, “Kurul” kavramı eleştirilmelidir. Zira Kurul terimi, çoğunlukla bir tüzel kişinin karar 
organını yansıtan bir nitelik taşımaktadır. Nitekim SPK.’ya benzer yapı ve işleve sahip BDDK. 
açısından Kurum ve Kurul ayrımı yapılmış, Kurul’un Kurumun karar organı olduğu öngörülmüştür 
(Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.160). Doktrinde de bu durum eleştirilmiş ve 
bir kurum olduğunda şüphe olmayan SPK. için “kurul” ifadesinin kullanılmasının yanlışlığı 
vurgulanmıştır. Bu bağlamda Radyo Televizyon Üst Kurulu için de aynı kavram hatasının yapıldığı, 
oysa Rekabet Kurumu, Şeker Kurumu gibi yapılarda sözü edilen ayrımın mevcut olduğu belirtilmiştir 
(Yasin, s.57). Buna karşılık doktrinde bir görüş, SPK.’nın Kanundaki düzenleme gereği Kurul olarak 
öngörüldüğünü, kurum-kurul konusunda bir tartışma yapmanın gereksiz olduğunu belirtmektedir 
(Kutlu Gürsel, s.164). Konuya Ser.PK.’nın kanunlaşma sürecini dikkate alarak yaklaşan Günal, 
SPK.’nın başlangıçta bir tüzel kişilik olarak öngörülmediğini, tasarıda “Sermaye Piyasasını 
Düzenleme ve Denetleme Yüksek Kurulu” olarak yer alan yapıya yasama çalışmaları sırasında 
yapılan değişiklikle tüzel kişilik tanındığı, ancak tüzel kişilik bünyesinde organlara yer vermek 
suretiyle bir teşkilat oluşturmak yerine böyle bir yapının öngörüldüğünü, öte yandan Kanunun 25. ve 
26. maddelerinde “Kurul personeli”nden söz edilerek, Kurul’un bir teşkilatının olması gerektiğinin 
ortaya çıktığını ifade etmektedir (Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.531).     
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(SPK. Yönetmeliği, m.12, 25)206. SPK.’nın, yetkilerini kendi sorumluluğu altında 

bağımsız olarak kullanması (Ser.PK. m.17/f.2) ve bütün giderlerinin emrindeki özel 

hesaptan karşılanması [Ser.PK. m.28/b.(b)] idari ve mali açıdan özerkliğini 

göstermektedir207. Ancak Kurul’un yıllık hesap ve harcamalarına ilişkin işlemler 

denetime tabidir (Ser.PK. m.17/f.3-4). Öte yandan sözü geçen özel hesaba, ihraç 

edilen sermaye piyasası araçlarının ihraç değerinin belirli bir oranı, keza ipotek 

teminatlı menkul kıymetler ile varlık teminatlı menkul kıymetler teminat 

havuzlarının, konut finansmanı fonu, varlık finansmanı fonu ve yatırım fonunun 

varlık değerlerinin belirli oranı yatırılmak zorundadır [Ser.PK. m.28/b.(b)]. Ayrıca 

SPK.’nın para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir [Ser.PK. m.25/f.1-

b.(b)]. 

SPK. başkan ve üyeleri dışında, Kurul hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 

sürekli görevler, devamlı görev yapmak üzere atanan memurlar eliyle ve 

gerektiğinde sözleşmeli uzman personel çalıştırmak suretiyle yerine getirilir (Ser.PK. 

m.26). Kurul başkan ve üyeleri ile personeli sır saklamakla yükümlü olup, aksi 

davranışları Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’de suç olarak düzenlenmiştir. Keza bu kişiler, 

görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan 

dolayı sorumluluk bağlamında, TCK. uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar. 

Bunlar hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı 

Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı, dolayısıyla bunlarla ilgili ceza 

muhakemesinin izne tabi olmadan, genel hükümlere göre yapılacağı öngörülmüştür 

[Ser.PK. m.25/f.1-b.(b)]208. 

                                                
206 Yönetmelikteki bu nitelendirme kurul kavramıyla bağdaşmadığı (Yasin, s.57), Ser.PK. m.17’nin 
tüm karar alma ve uygulama yetkilerini Kurul’a verdiği, SPK.’nın kurul halinde karar almak ve 
uygulamakla yükümlü bir idare olduğu, Kurul başkanına Kurul’dan ayrı olarak bir görev vermenin 
doğru olmadığı, sonuç olarak ilgili Yönetmelik hükümlerinin açıkça Ser.PK.’ya aykırı olduğu (Kutlu 
Gürsel, s.144-145, 165) ifade edilmiştir. Kanımızca bu konuda Kanunda açık bir düzenleme yapılması 
gerektiği kuşkusuz ise de Ser.PK. m.25, 26, 27 ve 28’de Kurul hizmetlerinden ve personelinden söz 
edilmesi, 29. maddede bu konuda yönetmelik çıkarılacağının belirtilmesi karşısında yedi kişiden 
oluşan yapının dışında bir teşkilatın da söz konusu olduğunu göstermekte, bu noktada bir ayırım 
yapılmasını gerekli kılmaktadır.     
207 İdare hukuku açısından SPK.’nın idari teşkilattaki yeri, bağımsız idari otorite kavramı içerisinde 
yer alıp almadığı konusundaki tartışma ve değerlendirmeler için bkz.: Yasin, s.163-171; Kutlu Gürsel, 
s.148-162. .  
208 Kurul başkan ve üyeleri ile personelinin, ceza hukuku uygulamasında kamu görevlisi sayılması ve 
buna bağlı hükümler, TCK.’nın başta 6. maddesi olmak üzere, konuyla ilgili diğer maddeleriyle uyum 
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SPK.’nın sermaye piyasasına ilişkin başlıca görev ve yetkileri Ser.PK. 

m.22’de bentler halinde sayılmıştır. Ancak Kanunun diğer hükümlerinde de SPK.’ya 

çeşitli görev ve yetkiler verilmiştir209. Bütün bunlar toplu bir şekilde 

değerlendirildiğinde, Kurul’un en önemli ve kapsamlı yetkisi, düzenleme yapma 

olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre SPK., ihraççılardan sermaye piyasalarına kadar 

sermaye piyasasının tüm unsurlarını ve her türlü sermaye piyasası faaliyetini 

ilgilendiren düzenlemeler yapmakla yetkili ve görevlidir210. 

SPK’nın ikinci önemli yetkisi, izin ve kayda almadır. İhraççılardan halka 

açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinin değiştirilmesinde, kayıtlı sermaye 

sistemine giriş ve çıkışlarda Kurul’un uygun görüşü ve izni şarttır (Ser.PK. m.11/f.9, 

m.12/f.1, 8). Bunun dışında sermaye piyasası kurumlarının kurulması ve faaliyete 

geçmeleri, paylarını devretmeleri ile aracı kurumların merkez dışı örgüt kurmaları 

SPK.’nın iznine tabidir (Ser.PK. m.31-39). İzinle birlikte değerlendirilebilecek kayda 

alma yetkisi, ihraç faaliyetleri kapsamında sermaye piyasası araçlarının Kurulca 

kayda alınmasını, sonuç itibariyle ihraç faaliyetine onay verilmesini ifade etmektedir 

[Ser.PK. m.4-5, 22/f.1-b.b]211. 

Düzenleme yetkisi gibi kapsamlı olarak düzenlenen bir diğer yetki gözetim 

ve denetim yetkisidir. Kanunun çeşitli hükümlerinde ihraççıların, sermaye piyasası 

kurumlarının, sermaye piyasalarının ve sermaye piyasası faaliyetlerinin SPK.’nın 

gözetim212 ve denetimi altında olduğu açıkça düzenlenmiştir. Bunun gibi, sermaye 

piyasalarını ilgilendiren her türlü yayının ve internet dâhil elektronik araç ve ortam 

üzerinden gerçekleştirilen sermaye piyasası faaliyetlerinin de gözetim ve denetime 

tabi olduğu öngörülmüştür [Ser.PK. m.22/f.1-b.(g), (u)]. SPK. ayrıca, aşağıda 

                                                                                                                                     
sağlanmak amacıyla, 5728 sayılı Kanunla (RG., 08.02.2008/26781)  Ser.PK.’da yapılan değişiklikle 
düzenlenmiştir.   
209 Ser.PK.’nın gerekçesinde de Kurul’un görev yetkilerinin sadece 22. maddenin karşılığını oluşturan 
maddede sayılanlardan ibaret olmadığı belirtilerek, diğer görev ve yetkiler tek tek sayılmıştır.    
210 Ser.PK. m.22’nin madde başlığında “görev” ve “yetki” kavramları birlikte kullanılmıştır. Konu bir 
yükümlülük olarak ele alındığında görev, yapabilme gücü olarak ise yetki şeklinde değerlendirilebilir. 
Burada daha çok, sermaye piyasasına yön verme özelliği bakımından yetki kavramı kullanılmıştır.   
211 Kurul’un kayda almaktan kaçınabilmesi noktasında bunun izin niteliği taşıdığına ilişkin 
değerlendirmeler için yukarıda “İhraç Faaliyetleri” başlığı altındaki açıklamalara bakılmalıdır.  
212 Gözetim yetkisi Kanunda esas itibariyle “izleme”, bazı hükümlerde “inceleme” terimleriyle ifade 
edilmiştir [Ser.PK. m.22/f.1-b.(f), (g), (h), m.40/f.5, m.40/A, m.46).  



 63 

değinilen ve sermaye piyasasına yön veren diğer kurumlar üzerinde de gözetim ve 

denetim yetkisine sahiptir213. Böylece sermaye piyasasının eşgüdümü, piyasada 

olması gereken bütünlük ve uyumun sağlanması amaçlanmaktadır214. 

Ser.PK. m.45’te, denetim yetkisinin kapsamı belirtilmiş ve denetimin 

gerçekleştirilme usulü düzenlenmiştir. Maddeye göre denetim, Ser.PK. hükümlerinin 

yanı sıra, diğer kanunların sermaye piyasasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasını ve 

her türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerini kapsamaktadır. Denetimin, Kurul 

personelinden uzman ve uzman yardımcılarının yapılacağı, başta ihraççılar, sermaye 

piyasası kurumları ve bunların iştirak ve kuruluşları olmak üzere diğer gerçek ve 

tüzel kişilerin215 de denetim kapsamında olduğu, bunların istenen her türlü bilgi ve 

belgeyi vermekle yükümlü oldukları öngörülmüş, istenen belgelerin verilmemesi 

halinde belirli koşullarla arama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır (Ser.PK. 

m.45).  

Gözetim ve denetim yetkisiyle bağlantılı, söz konusu yetkinin duruma göre 

sonucunu oluşturan216 bir diğer yetki, tedbir alma ve idari yaptırım uygulamadır. 

SPK.’nın gözetim ve denetim sonucunda ne gibi tedbirler alacağı toplu olarak 

Ser.PK. m.46’da sayılmıştır. Bununla birlikte Kanunun diğer maddelerinde de 

birtakım tedbirler mevcuttur.  Söz konusu tedbirler taşıdıkları benzer özellikler 

bağlamında birlikte değerlendirilebilir. Buna göre SPK. bazı durumlarda doğrudan 

belirli bir tedbir almak yerine, bu konuda bir istemde bulunabilir, ilgili hususların 

düzeltilmesini, birtakım işlemlerin yapılmasını, gerekli tedbirlerin alınmasını talep 

edebilir veya gözlemci görevlendirebilir [Ser.PK. m.46/f.1-b.(c), (d), (g), (j)].  

                                                
213 Ser.PK. m.10/A-f.1 Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun, m.40/f.5 borsaların, m.40/C-f.6 (ve bu hükme 
atıf yapan m.40/D-f.6) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ile Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği’nin, m.46/A-f.4 Yatırımcıları Koruma Fonu’nun SPK.’nın gözetim ve denetimi 
altında olduğunu öngörmektedir. Keza SPK.’nın gözetim ve denetimine tabi İMKB. ve üyelerinin 
ortağı olduğu Takasbank’ta, ana sözleşmesi gereği, banka yönetim kurulunda SPK. temsilcisi de 
bulunmaktadır.     
214 Kutlu Gürsel, s.185-186. 
215 Diğer gerçek ve tüzel kişilerin başında yatırımcılar gelmektedir.  
216 Nitekim Ser.PK.’nın “Tedbirler” başlığını taşıyan 46. maddesi, “Kurul, bu Kanun uyarınca yaptığı 
izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda” ibaresini taşımakta, m.22/f.1-b.(h)’de ise Kurul’un elde 
ettiği veya kendisine sunulan belgeleri inceleyip, sonuçları değerlendirerek Kanunda belirtilen gerekli 
tedbirleri alacağı öngörülmektedir.  
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Kurul, izinsiz veya mevzuata, kamu yararına aykırı faaliyetleri durdurabilir 

[Ser.PK. m.46/f.1-b.(a), (g), (h), m.40/B-f.1, m.22/f.1-b.(b)] ya da çeşitli şekillerde 

sınırlama getirip, yasaklama niteliğinde tedbirlere başvurabilir [Ser.PK. m.6/f.2, 

m.22/f.1-b.(g), m.12/f.8, m.46/f.1-b.(g), (h), (i), m.46/f.4]. 

Yargı kararının ve gücünün gerekli olduğu kimi durumlarda ise SPK., bizzat 

dava açma, icra takibi yapma gibi yetkilere de sahiptir [Ser.PK. m. 46/f.1-b.(a), (b), 

(c), (f)]. Başka mercilerin yetkisi kapsamına giren hususlarda ise ilgili mercilere 

bildirimde veya talepte bulunur. Bu yetki ilave bir tedbir olarak kullanıldığı gibi, bazı 

hallerde doğrudan, tek tedbir olarak da söz konusu olabilir [Ser.PK. m.22/f.1-b.(g), 

m.46/f.1-b.(c), m.46/f.3]217.  

Nihayet sermaye piyasası kurumları bakımından en ağır tedbir olarak, bu 

kurumların tedrici tasfiyesine karar verilebilir. Tedrici tasfiyenin bitiminde 

gerektiğinde veya tedrici tasfiyeye gitmeden doğrudan iflaslarını da isteyebilir 

[Ser.PK. m.46/f.1-b.(h), 46/B, 46/C]. Bunun dışında Kanundaki bazı hükümlerde, 

belirli bir durumla bağlantılı olarak, “gerekli her türlü tedbir”, “gerekli tedbir” 

kavramları kullanılmış, bunların içeriği somut bir şekilde saptanmamıştır [Ser.PK. 

m.46/f.1-b.(a), (g), (h), (i)]218.    

Ser.PK. m.47/A’da Kurul’un, idari yaptırım olarak idari para cezası uygulama 

yetkisi düzenlenmiştir219. Buna göre Ser.PK.’ya dayanılarak çıkarılan düzenlemelere 

ve Kurul kararlarına uymayan gerçek ve tüzel kişilere idari para cezası verilir. 

                                                
217 Ser.PK. m.24/f.2’de, tedbir alma yetkisinden ayrı olarak Kurul’un, kanunen başka merciler 
tarafından takibi gereken hususları ilgili mercilere intikal ettireceği genel olarak öngörülmüştür.   
218 Bu durum eleştirilmiş ve SPK.’nın takdir yetkisini “ölçülülük” ilkesi çerçevesinde kullanması 
gerektiği belirtilmiştir (Yasin, s.212-215). Kanımızca burada, sözü geçen ifadelerin ilgili oldukları 
durum, amaç ve somut olayın özellikleri tedbirin içeriğini belirleyecektir.  
219 Doktrinde yukarıda değinilen tedbirlerden bir kısmının cezalandırıcılık özelliği bulunduğundan 
hareketle, faaliyet durdurma, yasaklama niteliğindeki tedbirler ile tedrici tasfiye ve iflas tedbirleri, 
idari para cezalarıyla birlikte idari yaptırım olarak değerlendirilmiş, yaptırım (ceza) niteliği olmayan 
idari tedbirler ayrıca belirtilmiştir (Yasin, s.207-212). 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndan önce 
yapılan bu ayırımın, Kanunun esas aldığı sisteme göre değerlendirilmesinde yarar vardır. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki  idari tedbir kavramı, Kab.K.’da kabahatler karşılığında uygulanabilecek idari 
yaptırım türlerinden, idari para cezası dışındaki yaptırımı ifade etmek üzere kanuni bir terim olarak 
kullanılmaktadır. Kanunun 16. maddesine göre idari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili 
kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir. Bundan başka Kab.K. m.19, diğer kanunlarda yer alan ve idari 
ceza niteliğindeki birtakım yaptırımları, gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar saklı tutmuştur. Sözü 
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Yukarıda değinilen görev ve yetkilerin dışında diğer yetkileri kapsamında 

Kurul’un ceza muhakemesi hukukuna ilişkin yetkileri (Ser.PK. m.49)220, ilgili 

Bakanla ilişkili görev ve yetkileri [Ser.PK. m.22/f.1-b.(p)] ve yabancı ülkelerin 

sermaye piyasasını düzenlemek ve denetlemekle yetkili eşdeğer kuruluşlarıyla 

işbirliği yapma ve bilgi alış verişinde bulunma yetkisi [Ser.PK. m.22/f.1-b.(y)] 

sayılabilir. Keza Kurul’un, genel olarak, görevlerinin yerine getirilmesinde 

bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteme 

yetkisi de belirtilmelidir (Ser.PK. m.24/f.1).     

SPK. söz konusu yetkilerini, düzenleyici işlemler yaparak veya özel nitelikli 

kararlar alarak kullanır. Düzenleyici işlemler kapsamında öncelikle yönetmelikler yer 

almakta, bunun yanı sıra yönetmelik benzeri, adsız düzenleyici işlemler söz konusu 

olmaktadır. Kurul bu bağlamda çoğunlukla tebliğlerle düzenlemeler yapmaktadır221. 

Özel nitelikli kararların, birel nitelikte idari işlem oldukları kabul edilmektedir222. Bu 

işlemlerden kamuoyunu ilgilendirenlerin, Kurul’un haftalık bülteninde yayınlanacağı 

ve böylece ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulacağı öngörülmüştür (Ser.PK. 

m.22/f.2)223.  Kurul’un yukarıda belirtilen yetkilerinden düzenleme yapma yetkisi, 

esas itibariyle düzenleyici işlemler yoluyla gerçekleşmekte olup,  uygulamaya 

                                                                                                                                     
geçen düzenlemelere göre Ser.PK.’da yer alan tedbirlerden, idari ceza niteliğini taşıyanlar (ve bu 
yönüyle, idari ceza olarak sadece idari para cezasını öngören Kab.K.’nın idari yaptırım sistemiyle 
bağdaşmayanlar), Kab.K. m.19 kapsamında değerlendirilecek olup, bunlar hakkında Kab.K.’ya uygun 
değişikliklerin gerçekleştirilinceye kadar, kendi sistemlerine tabi olarak uygulanmaya devam 
edecektir. Buna karşılık bahsedilen tedbirlerden, idari ceza özelliği bulunmayıp, önleyici karakter 
taşıyanlar, Kab.K. m.16/f.2’deki “ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirler” kapsamında düşünülebilir. 
Ancak bunların teknik anlamda kabahat fiillerine karşılık bir yaptırım niteliğinde ve Kabahatler 
Kanunu’ndaki genel ilkelere uygun olup olmadıkları bakımından gözden geçirilmesi gerektiği de 
kuşkusuzdur.  
220 Kurul’un bu yetkisi aşağıda sermaye piyasasına özgü ceza muhakemesi kuralları çerçevesinde 
ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.  
221 Gerek yönetmelikler gerekse tebliğler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konur (Ser.PK. 
m.22/f.2). Bu noktada Kurul tebliğlerinin, yönetmeliklerle eşdeğerde düzenleyici işlem oldukları 
belirtilmiştir (Yasin, s.193).  
222 Yasin, s.194; Kutlu Gürsel, s.171. Kanunda “özel nitelikli karar” ifadesinin, genel nitelikteki 
düzenleyici işlemlerden, uygulama işlemi niteliğindeki birel işlemleri, hatta genel karar niteliğindeki 
SPK. kararlarını ayırt etmek için kullanıldığı ileri sürülmüştür (Kutlu Gürsel, s.171).   
223 Kural olarak birel işlemlerin kamuoyuna duyurulması gerekmemekte, ancak ilgililere tebliği 
gerekli ve yeterli olmaktadır (Yasin, s.194). Burada da sadece “kamuoyunu ilgilendiren” özellik 
taşıyanların yayınlanacağına dikkat çekmek gerekir. Bunların ayrıca asıl ilgilisine tebliği şarttır (Kutlu 
Gürsel, s.171). Söz konusu yayınlama zorunluluğu, bu işlemlere özel nitelikli karar denmesinin bir 
başka gerekçesi olarak da gösterilmektedir (Kutlu Gürsel, s.177).     
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yönelik olan ve kolluk faaliyeti (ekonomik idari kolluk- sermaye piyasası kolluğu) 

olarak ortaya çıkan diğer yetkilerinde birel işlemler esastır224.   

2. Borsalar 

Organize ve esas itibariyle ikincil piyasaların kurumsal temeli olan borsalar 

ve sermaye piyasası açısından özellikle menkul kıymetler borsaları225, ülke 

ekonomisiyle yakından ilişkili olup, genel ekonomik durumun temel göstergesi 

niteliğindedirler226. İşlem hacmi itibariyle de ilgili borsalar, sermaye piyasasının en 

önemli alanını oluştururlar. Bu nedenle bunların yapısal ve işlevsel organizasyonu 

ayrı bir öneme sahiptir.  

Ser.PK. m.40/f.1’de sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, 

özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde organize olan, menkul kıymetlerin ve 

diğer sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları 

altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan 

etmekle yetkili, kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar şeklinde tanımlanarak, borsalara 

ilişkin genel çerçeve ortaya konmuştur. Maddenin 2. fıkrasında münhasıran, diğer 

sermaye piyasası araçlarından olan türev araçların işlem göreceği borsalara özgü 

                                                
224 Kutlu Gürsel, s.177-178. Bunun dışında özellikle idari yargıda dava konusu olma bakımından, 
icrai-icrai olmayan işlemler ayırımı yapılmış, gözetim ve denetim yetkisi kapsamındaki işlemlerin 
icrai olmayan işlemlere örnek olduğu ifade edilmiştir (Kutlu Gürsel, s.177-178, 182-183).  
225 Borsada işlem gören malların cinsine göre borsalar, emtia (mal), menkul kıymetler, döviz ve türev 
ürünler borsaları şeklinde ayrılmakta, emtia (mal) borsaları hariç diğerleri finansal piyasalar içerisinde 
yer almaktadır (Kutlu Gürsel, s.78-79). Bir başka tasnife göre ise borsalar iş konularına göre, döviz 
borsası, ticaret borsası, altın borsası, menkul kıymetler borsası, vadeli işlemler ve opsiyon borsası 
olarak adlandırılmaktadır (Karslı, s.214). 
226 Borsanın ekonominin “barometre”si olduğu, zira ekonomik ve siyasal ortamın anında borsaya 
yansıdığı, ekonomideki gelişmelerin veya olumsuzlukların borsa yoluyla izlenebileceği belirtilmiştir 
(Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s.6; Karslı, s.217). Bunun dışında borsanın devamlı 
bir pazar oluşturarak piyasa araçlarının paraya çevrilmesine olanak sağlaması, niteliği itibariyle 
standart, güvenilir piyasa araçları oluşturması ve bunların gerçek fiyatlarının ortaya çıkmasını temin 
etmesi, sermayede hareketliliğe ve mülkiyetin tabana yayılmasına hizmet etmesi ve nihayet 
ekonomiye kaynak yaratması borsanın işlevleri arasında sayılmaktadır (Yasaman, Menkul Kıymetler 
Borsası Hukuku, s.6-9; Karslı, s.216-220; Yanlı, s.63-64; Claussen, Erne, s.435; Häuser, Rosenstock, 
s. 134).      
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hükümlere yer verilmiştir. Öte yandan Ser.PK. m.40/A’da kambiyo ve kıymetli 

madenler borsalarına ilişkin esaslar düzenlenmiştir227.    

Aşağıda esas itibariyle sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetler ile 

türev araçların alım satımının gerçekleştiği ve bu nedenle sermaye piyasasına ilişkin 

borsalar olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Borsası üzerinde durulacaktır. Hazine Müsteşarlığı’nın yanı sıra, SPK.’nın da 

birtakım yetkilerinin bulunduğu İstanbul Altın Borsası (İAB.)228, genel olarak 

sermaye piyasası kapsamında değerlendirilmediğinden229 ayrıca ele alınmayacaktır. 

Ancak belirtmek gerekir ki İAB., yapısı230 ve işleyiş biçimi bakımından, kıymetli 

madenlere özgü yönler dışında aşağıda değinilecek diğer borsalara büyük ölçüde 

benzerdir.   

                                                
227 Ser.PK.’ya, 1992 yılında yapılan değişiklikle eklenen söz konusu maddenin gerekçesinde, “Altına, 
kıymetli madenlere ve dövize aktarılan kaynakların finans piyasalarına yönlendirilerek ekonomide 
daha verimli bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kambiyo ve kıymetli madenler 
borsalarının teşkil edilmesi için gereken yasal çerçeve bu maddeyle getirilmektedir. Bu piyasaların 
faaliyet ilkeleri, bu piyasalarda faaliyet gösterecek aracıların düzenlenmesi ve bunların izleme ve 
denetimi ile ilgili esaslar konularında ilgili Bakanlık yetkilendirilmektedir” açıklamasına yer 
verilmiştir.  
228 1992 yılında Ser.PK.’ya 40/A maddesinin eklenmesinden sonra, Kıymetli Madenler Borsalarının 
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik, Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi 
Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına 
İlişkin Yönetmelik, Kıymetli Madenler Borsalarında İşlem Görecek Altın Standartları ve Rafinerileri 
Tebliği ve İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği yayınlanmış ve borsa 26.07.1995’te faaliyete geçmiştir. 
1996 yılında İAB. bünyesinde altına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü 
piyasaya ilişkin yönetmelik çıkarılmıştır. Söz konusu yönetmelik, aşağıda değinilecek olan Vadeli 
İşlemler ve Opsiyon Borsası’na ilişkin düzenlemeler ve adı geçen borsanın faaliyete geçmesiyle 
yürürlükten kalkmıştır. Esasen altın madeninin işlem gördüğü İAB.’de, 1999 yılında, kıymetli 
madenler borsası haline gelebilmek amacıyla yeniden yapılanmaya gidilerek, gümüş ve platinin de 
işlem görmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır (Türk Mali Sektörü Raporu, Ek 12 İstanbul 
Altın Borsası ve Kıymetli Maden Sektörü, İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, İzmir 2004, (çevrim 
içi) http://www.tbb.org.tr/turkce/duyurular/iktisat_kongresi/Ek%2012%20Altin%20Borsasi .pdf s.12-
13). 
229 Sermaye piyasasındaki yatırımcıların korunmasını inceleyen Küçüksözen de kambiyo ve kıymetli 
madenler borsalarına ilişkin genel bir bilgi verdikten sonra, altın borsası yatırımcılarının sermaye 
piyasası yatırımcıları kapsamında değerlendirilmediğini ifade etmiştir (Küçüksözen, Yatırımcının 
Korunması, s.167). Öte yandan daha önce sermaye piyasası araçları bağlamında değindiğimiz, 
SPK.’nın Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (RG., 
26.12.2001/24622) çerçevesinde İAB. üyesi bankalar, söz konusu madenlere dayalı bonolar ihraç 
edebilmekte ve menkul kıymet niteliği verilen bu bonoların ikincil piyasa işlemlerinin, üye kuruluşlar 
açısından İAB.’de gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu öngörülmektedir. Ancak Tebliğ’in yürürlüğe 
girmesinden sonraki iki yıl içerisinde hiçbir bankanın böyle bir ihraçta bulunmadığı ifade edilmiştir 
(Türk Mali Sektörü Raporu, Ek 12 İstanbul Altın Borsası ve Kıymetli Maden Sektörü, s.13).   
230 İAB.’nın yapısı, İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nde (RG., 
30.04.2003/24094) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
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a. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

Mevzuatımızda genel olarak menkul kıymetler borsalarının normatif 

kaynaklarını, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 

Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır231. Bu kapsamda İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası (İMKB.) kurulmuş232 ve İMKB., başta İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

Yönetmeliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma 

Esasları Yönetmeliği olmak üzere kendi mevzuatını oluşturmuştur233.  

İMKB., ilgili mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş, 

yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan ve SPK.’nın gözetim 

ve denetimi altında olan tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur (İMKB. Teşkilat 
                                                
231 91 sayılı KHK., 6.10.1983 tarih ve 18183 sayılı, Yönetmelik ise 6.10.1984 gün ve 18537 sayılı 
RG.’de yayınlanmıştır. Böylece 1981 yılında yürürlüğe giren 2499 sayılı Ser.PK.’dan kısa bir süre 
sonra menkul kıymetler borsalarına ilişkin temel düzenlemeler yapılmıştır. Gerek KHK. gerekse 
Yönetmelik menkul kıymet borsalarına ilişkin genel çerçeveyi çizmektedir. Bu niteliği itibariyle sözü 
geçen Yönetmelik, bu alana ilişkin diğer yönetmelikler karışında “Genel Yönetmelik” olarak 
adlandırılmaktadır.    
232 Bu noktada borsaların ülkemizdeki tarihi gelişimine kısaca değinilecek olursa, ilk faaliyetlerin 
Osmanlı döneminde, Tanzimat’ın ilanından sonra gerçekleştiği söylenebilir. 1854 Kırım Savaşı 
nedeniyle ortaya çıkan borçlanmalara ilişkin tahvillerin el değiştirmesi borsa faaliyetlerine zemin 
hazırlamış, alacaklı devletlerin de teşviki sonucu 1866’da İstanbul’da, ilk resmi borsa olan “Dersaadet 
Tahvilat Borsası” açılmıştır. Bundan önce Galata bankerlerinin birtakım faaliyetlerinden ve Galata 
Borsası’ndan da söz edilmektedir. 1895’e kadar önemli gelişmeler kaydeden ve işlem hacmi itibariyle 
Avrupa’nın sayılı borsaları arasına giren Dersaadet Tahvilat Borsası, bu tarihten sonra bazı hukuka 
aykırılıklara sahne olmuş ve 1906’da borsaya yeni bir düzen verilerek, ismi “Esham ve Tahvilat 
Borsası” olarak değiştirilmiştir. 1914’e kadar belirli bir gelişme olsa da I. Dünya savaşı ve Osmanlı 
Devleti’nin yıkılmasıyla borsanın faaliyetleri de sona ermiştir. Cumhuriyet döneminde ise 1929 
yılında çıkarılan 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ve buna ilişkin Tüzük 
çerçevesinde, bir anlamda önceki borsanın devamı olarak “İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsası” kurulmuştur. Söz konusu borsa 1938 yılında kapatılmış ve Ankara’da “Kambiyo, Esham ve 
Tahvilat Borsası” açılmıştır. Ancak Ankara’da borsa işlememiş, 1941 yılında borsa tekrar İstanbul’a 
taşınmıştır. 1959’da borsada döviz alım satımına son verilmesi ile birlikte borsanın kambiyo borsası 
niteliği kalkmıştır. 1970’li yıllara kadar sermaye piyasası faaliyeti olarak kayda değer bir faaliyeti 
bulunmayan borsa, 1980’li yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle gelişim göstermeye başlamıştır. 1981 
yılında, Ser.PK. ile birlikte sermaye piyasasına ilişkin diğer mevzuat bağlamında 1447 sayılı Kanunu 
yürürlükten kaldıran 91 sayılı KHK. ve menkul kıymet borsalarına ilişkin Genel Yönetmelik 
çıkarılmış, 18.12.1985’te İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği yayınlanmış, 26.12.1985 
yılında da İMKB. açılmış ve 02.01.1986’da ilk seansını gerçekleştirmiştir (Karslı, s.290-294; 
Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s.14-16; Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, 
s.67-77; Tanör, Taraflar, s.18-36; Kutlu Gürsel, s.74, 82-83; Ceylan, Korkmaz, s.86-87; Aksoy, 
Tanrıöven, s.73-74; Akbulak, Akbulak, s.434-437). İMKB.’nin faaliyete geçmesi, SPK.’nın İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasının Faaliyete Geçtiğinin İlanı Hakkında Tebliğ (Seri:IX, No:3) ile 
duyurulmuştur.  
233 Halen yürürlükte olan bu Yönetmelikler, 19.02.1996 tarih ve 22559 sayılı RG.’de yayınlanmıştır. 
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Yönetmeliği, m.6)234. Buna göre İMKB. ayrı bir kamu tüzel kişisi olmakla ve 

yetkilerini bağımsız bir şekilde kullanmakla ve keza Ser.PK. m.40/f.6 gereği özel 

bütçe ile idare olunmakla beraber, tam anlamıyla idari ve mali özerkliğe sahip olduğu 

söylenemez. Aşağıda da değinileceği üzere birçok durumda SPK.’nın devreye 

girmesi söz konusudur235.  

Tüzel kişi olarak İMKB., ilgili mevzuata göre, esas itibariyle genel kurul, 

yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşmaktadır. Genel kurul İMKB. 

üyelerinden oluşmakta olup, en üst karar organıdır236. Ancak kararları SPK.’nın 

onayına tabidir. Yönetim kurulu, SPK.’nın teklifi üzerine müşterek kararname ile 

atanan başkan237 ve genel kurulca seçilen dört üyeden meydana gelmektedir. 

Denetleme kurulu da genel kuruldan tarafından seçilen iki denetçiden ibarettir238. 

Bundan başka çalışma alanlarında yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere, 

kotasyon, uyuşmazlık ve disiplin komiteleri kurulmuştur. İMKB.’nin idari işleyişi ise 

başkana ve onu temsilen yardımcılarına bağlı başkanlık teşkilatınca yerine 

                                                
234 Menkul kıymet borsaları kuruluşları ve yönetimleri bakımından devlet borsaları (resmi borsalar), 
özel borsalar ve karma borsalar olarak ayrılmaktadır. Ser.PK. m.40 ve 91 sayılı KHK. gereği 
ülkemizde menkul kıymet borsaları resmi borsalar olarak öngörülmüştür (Kutlu Gürsel, s.84-85; 
Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.451; Aksoy, Tanrıöven, s.165-166). Alman hukukunda da 
menkul kıymetler borsalarının, 1896’da yürürlüğe giren Borsa Kanunu’ndan (Börsengesetz - BörsG) 
beri kamu hukuku kurallarına göre yönetildiği, bunun, kamu hukukundan kaynaklanan, geniş hareket 
imkanı sağlayan yetkiler nedeniyle etkili bir yönetim olduğu ileri sürülmüştür (Kümpel, 
Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.85-86, 99-103).  
235 Yasaman, SPK.’nın İMKB.’ye ilişkin yetkilerine değinerek, borsaya özerk bir statünün 
tanınmadığını, borsa üzerinde SPK. vesayetinin bulunduğunu ifade etmiştir (Yasaman, Menkul 
Kıymetler Borsası Hukuku, s.92, 182; aynı yönde Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.168-169). 
Yasin, burada kendine özgü bir idari vesayetin olduğunu belirtmiştir (s.174). Kutlu Gürsel ise, 
İMKB.’nin yapısıyla ilgili tespitlerinde özerklikten de söz etmiştir (Kutlu Gürsel, s.91). Ser.PK. m.40 
bağlamında Tikveş, borsalara mali özerkliğin verildiğini ileri sürmüştür (Tikveş, s.398). 
236 İMKB.’ye, SPK.’dan faaliyet izni almış aracı kurum ve bankalardan oluşan aracı kuruluşlar üye 
olabilir ve kendilerine üyelik belgesi verilir (İMKB. Yönetmeliği m.6). Söz konusu üyelikle bağlantılı 
olarak İMKB.’nin bir meslek kuruluşu (Karslı, s.319), hatta Anayasa m.135 bağlamında bir tür kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu (Kutlu Gürsel, s.92-93) olduğu ileri sürülmüştür.       
237 “Klasik ayırıma göre karar organı genel kurul, icra organı ise yönetim kurulu olmasına karşın, 
İstanbul Borsasında yönetim kurulu, genel kurulun yetkisi dışındaki kendisine bırakılan konularda 
karar alan bir organ durumundadır. İcra yetkisi tamamen yönetim kurulu başkanına, diğer bir ifade ile 
borsa başkanına bırakılmıştır” (Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s.95). Yasaman bu 
durumu, başkanın üçlü kararname ile atanması bağlamında Devletin borsaya müdahalesi olarak 
görmektedir (Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s.96).   
238 İMKB. Teşkilat Yönetmeliği m.26/f.2’ye göre, “Denetçiler yönetime müdahale edemez, 
görüşlerini yazılı olarak Borsa Başkanlığına bildirir ve bir örneğini de SPK’ya gönderirler. Bu 
raporlardaki işlemlerle ilgili hususlarda Yönetim Kurulu gerekli tedbirleri alır. Yönetim Kurulunun 
nazara almadığı, ancak denetçilerin ısrar ettiği teklif ve görüşler, SPK’ca incelenir. SPK kararı kesin 
olup, buna göre işlem yapılır”. Bu hüküm de SPK.’nın İMKB. üzerindeki etkisini göstermektedir.   
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getirilmektedir. Başkanlık teşkilatı, çeşitli müdürlükler ve bunların bünyesindeki 

personeli içeren hizmet birimlerini kapsamaktadır. SPK.’da olduğu gibi, İMKB.’nin 

malları da Devlet malı hükmünde olup, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile 

personelini, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile kendilerine karşı 

işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında, TCK. uygulamasında kamu 

görevlisi sayılmaktadırlar239.     

Genel olarak menkul kıymet borsalarının ve bu bağlamda İMKB.’nin amacı 

ve görevi, menkul kıymetlerin belirli bir ortamda, belirli kurallar çerçevesinde el 

değiştirmesini sağlama, bunların fiyatlarının belirlenmesine olanak tanıma olarak 

ifade edilebilir240.  

Menkul kıymetlerin İMKB.’de işlem görebilmesi için esas itibariyle borsa 

kotuna alınması, bir anlamda borsadaki listeye, sicile kaydedilmesi gerekmektedir241. 

Bununla birlikte, kota alınmamış veya kottan çıkarılmış menkul kıymetler için de 

borsada uygun ortamlar oluşturulmaktadır242. Organize bir piyasa olan İMKB. 

içerisinde gerek kota alınmış gerekse kot dışındaki menkul kıymetler için birtakım alt 

piyasalara ve pazarlara yer verilmiştir243. Öncelikle hisse senetleri ile tahvil ve 

                                                
239 Ser.PK. m.40/f.3, SPK. ile ilgili hüküm olan (5728 sayılı Kanunla değişik) 25. maddeye yollama 
yapmıştır. Dolayısıyla bu konuda daha önce yapılan açıklamalar burada da geçerlidir.  
240 Tanör, Taraflar, s.7. İMKB. Teşkilat Yönetmeliği m.5’te İMKB.’nin kuruluş amacı, menkul 
kıymetlerin güven ve istikrar içinde işlem görebileceği açık, düzenli ve dürüst çalışan bir ortam 
sağlamak, özelde bunların alım ve satımı, fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle, genelde ise sermaye 
piyasasının ekonomik gelişmede etkin bir rol oynamasını temin etmek olarak ortaya konmuştur.  
241 Menkul kıymetler borsalarına ilişkin Genel Yönetmelik m.34’e göre, menkul kıymet borsalarında 
esasen hisse senetleri ve tahviller işlem görür. Buna ilaveten borsa yönetim kurulunun teklifi üzerine 
veya resen SPK. tarafından belirlenecek diğer menkul kıymetler de alınıp satılır. İMKB. bakımından 
kotasyonla ilgili tüm hususlar, İMKB. Kotasyon Yönetmeliği’nde ayrıca düzenlenmiştir. 
Yönetmeliğin “Kotasyona Konu Olacak ve Borsada İşlem Görecek Menkul Kıymetler” başlıklı 6. 
maddesine göre, İMKB.’de ortaklık hakkı veya alacaklılık hakkı sağlayan ve SPK. tarafından menkul 
kıymet olarak kabul edilen sermaye piyasası araçları kote edilebilir.  
242 Menkul kıymetler borsalarına ilişkin Genel Yönetmelik m.51, borsalarda, kota alınmış menkul 
kıymetlerin alım satımının yapılacağı pazarların yanı sıra, ihtiyaca göre; a) İlgili borsada veya hiçbir 
borsada kote edilmemiş menkul kıymetlerin devamlı alım satımı, b) Blok halinde menkul kıymet alım 
satımı, c) Resmi müzayedeler, d) Borsa yönetim kurullarınca öngörülen özel durumlarda, birinci el 
piyasası alanına giren menkul kıymet alım satımı gibi işlemlerin yapılacağı pazarların da açabileceğini 
öngörmektedir.  
243 İMKB. Yönetmeliği m.27’de ve keza İMKB. Kotasyon Yönetmeliği m.7 ve 27’de kota alınmış 
menkul kıymetler için Yönetim Kurulu kararı ile hisse senedi pazarı, tahvil pazarı ve diğer menkul 
kıymet pazarları teşekkül ettirilebileceği düzenlenmiş ve bunlar kot içi pazarlar olarak nitelenmiş, 
buna karşılık aynı şekilde kot dışı pazarların da kurulabileceği belirtilmiştir.  
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bonolar için farklı piyasalar meydana getirilmiş, böylece ortaklık ve alacaklılık 

sağlayan menkul kıymetlerin ayrı ayrı işlem görmesi öngörülmüştür (İMKB. 

Yönetmeliği, m.19-20)244. Keza uluslararası piyasalarda ihraç edilen menkul 

kıymetler bakımından yabancı menkul kıymetler piyasası bulunmaktadır. Sözü geçen 

alt piyasalar kapsamında da ilgili yönetmelikler uyarınca İMKB. Genelgeleri ile 

çeşitli pazarlar/piyasalar245 kurulabilmektedir246. Belirtmek gerekir ki, kotasyon 

koşulundan ayrık olarak, menkul kıymetlerin ilgili piyasa ve/veya pazarlara kabulü 

yönünde de karar verilmesi gerekir247.  

İMKB.’de menkul kıymetlerin alım satımına ilişkin işlemler, seans adı verilen 

zaman dilimi içerisinde248, öngörülen işlem birimi249 üzerinden, müşteri olarak 

                                                
244 Bu çerçevede İMKB. Hisse Senedi Piyasası Yönetmeliği ve İMKB. Tahvil ve Bono Piyasası 
Yönetmeliği çıkarılmıştır.  
245 İlgili mevzuatta piyasa ve pazar kavramlarının sistematik bir nitelikte kullanılmadığı, bazı 
düzenlemelerde piyasa ve bunun alt birimi olarak pazar, bazen ise pazar üst kavramı altında piyasa 
deyiminin kullanıldığı görülmektedir. Günal, piyasa üst terimi kapsamında pazarların 
oluşturulmasının hem söz konusu terminolojik karışıklığı gidereceğini hem de uygulama kolaylığı 
sağlayacağını ifade etmiştir (Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.468; Günal, Sermaye Piyasası 
Hukuku Esasları, s.167).     
246 Hisse Senetleri Piyasası’nda, temelde Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Yeni Ekonomi Pazarı ile 
Gözaltı Pazarı ve Fon Pazarı şeklinde devamlı işlem gören ortamlar bulunmaktadır. Ulusal Pazar’da 
kotasyon şartlarını yerine getiren ve Ulusal-100 endeksini oluşturan menkul kıymetler işlem görür. 
Küçük ve orta ölçekli ortaklıkların hisse senetleri, Ulusal Pazar’dan geçici veya sürekli olarak 
çıkartılan ortaklıklar ile Ulusal Pazar için geçerli kotasyon ve işlem görme koşullarını sağlayamayan 
ortaklıklara ait hisse senetlerini İkinci Ulusal Pazar’da, telekomünikasyon, bilişim, elektronik, 
İnternet, bilgisayar üretim, yazılım ve donanım, medya ve benzeri teknoloji ortaklıklarının hisse 
senetleri Yeni Ekonomi Pazarı’nda yer alır. Belirli nedenlerle ortaklıkların izleme ve inceleme 
kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların 
devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte hisse senetlerinin işlem 
gördüğü pazar Gözaltı Pazarı’dır. Borsa yatırım fonları katılma belgeleri ile A tipi yatırım fonları 
katılma belgeleri Fon Pazarı’nda alınıp satılmaktadır. Bunların dışında, birincil piyasa işlemleri, 
rüçhan hakkı kuponu alım satımı,  toptan (blok halinde) satışlar, mahkemeler, icra daireleri ve diğer 
resmi dairelerin talebi çerçevesinde resmi müzayede satışları gibi özel nitelikteki bazı işlemler için de 
ayrı pazarlar söz konusudur. Tahvil ve Bono Piyasası’nda, Kesin (doğrudan) Alım Satım Pazarı ve 
Repo-Ters Repo (geri alım taahhüdü ile satım ve geri satım taahhüdü ile alım) Pazarı mevcuttur. 
Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası’nda Hazine tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ve 
İMKB. kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının (Eurotahvil) işlem gördüğü Uluslararası Tahvil 
Pazarı faaliyet göstermektedir. İMKB.’deki piyasalar konusunda bkz.: Karslı, s.303-308; Ceylan, 
Korkmaz, s.90-92; Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.469; Yanlı, s.68-83. Güncel bilgiler için, 
(çevrim içi) http://www.imkb.gov.tr (piyasalar sayfası).  
247 Karslı, s.312.  
248 İMKB.’de bulunan her biri piyasa ve pazarlar için ayrı ayrı seanslar (işlem saatleri) öngörülmüştür. 
İMKB. yönetim kurulunca belirlenen bu işlem saatleri için bkz.: http://www.imkb.gov.tr/piyasalar.htm    
249 İMKB.’de temel işlem birimi, belirli miktardaki menkul kıymetleri ifade eden “lot”tur. Ancak 
bunun dışında da Tahvil ve Bono Piyasası’nda olduğu gibi ilgili menkul kıymetin üzerinde yazılı 
değer de esas alınabilmektedir. İşlem birimi lot’un altındaki işlemler, borsa dışında, yetkili aracı 
kuruluşlar nezdinden gerçekleştirilebilmektedir. Lot altı alım satım işlemleri veya borsa dışı küsurat 
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adlandırılan yatırımcıların borsa üyesi aracı kuruluşlara250 yönelik taleplerinin251, söz 

konusu kuruluşlar aracılığıyla borsaya iletilmesinden252 ve bunun böylelikle borsa 

emrine dönüşmesinden sonra253, bunların borsada geçerli fiyat kuralları254  

çerçevesinde karşılaşmasıyla gerçekleşir.  Bundan sonra daha önce sermaye piyasası 

faaliyetleri kapsamında değinilen takas faaliyeti ile süreç tamamlanır. Bunun dışında 

                                                                                                                                     
işlemleri olarak anılan bu faaliyetler, hisse senetleri bakımından özel olarak düzenlenmiştir (Karslı, 
s.323-326).   
250 Borsa üyeleri, borsadaki işlemlerini belirli nitelikleri taşıyan üye temsilcileri ve temsilci 
yardımcıları aracılığıyla yerine getirirler (İMKB. Yönetmeliği, m.10-11).   
251 Yatırımcıların menkul kıymet alım satımına ilişkin talepleri “müşteri emri” olarak 
nitelendirilmekte ve bu emrin veriliş şekli, içermesi gereken bilgiler, özellikle emirlerde fiyat 
belirleme biçimleri, emrin geçerlik süresi ayrıntılı olarak düzenlenmektedir (İMKB. Yönetmeliği, 
m.28-31).   
252 İMKB.’de hisse senetleri piyasasında kapalı zarf içinde sandığa atma, tahtaya (panoya) yazma 
aşamalarından sonra halen bilgisayarlı sistem kullanılmaktadır. Burada müşteri emirleri üyeler 
tarafından, bilgisayarlar aracılığı ile borsaya intikal ettirilmekte, işlemler menkul kıymetlerin alım 
satımının sonuçlandırılmasıyla görevli personel olan borsa eksperlerinin (İMKB. Yönetmeliği, m.30) 
gözetiminde otomatik olarak gerçekleşmektedir. Mevcut sistemin gelişimi ve işleyişi hakkında bkz.: 
İlker Mahmut Kalın, Borsalarda Açılış Sistemleri, Yeterlik Etüdü, SPK. Denetleme Dairesi, İstanbul 
2002, (çevrim içi) http://www.spk.gov.tr/yayinlar/arastirmaraporlari/kye/Ilker_Kalin.pdf, 10.06.2006, 
s.23-29; Güray Kocaoğlu, “Elektronik Emir İletim Yöntemi’nin İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nın Mikroyapısı Üzerine Etkisi”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı: 232, Temmuz 2005, 
(çevrim içi) http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselelektronikemir1.pdf, 10.06.2006, s.4-8; Karslı, 
s.246). Uluslararası Pazar’ın Depo Sertifikaları Piyasası’nda da benzer bir sistem geçerli iken, 
Uluslararası Pazar’ın diğer alt piyasalarında ve Tahvil ve Bono Piyasası’nda müşteri emirleri,  emrin 
telefonla borsa eksperine iletilmesi suretiyle veya üye merkez ofisi ve İMKB. binasındaki üye 
ofisindeki terminaller yoluyla sisteme girilir.      
253 Karslı, s.308; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.88; Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası 
Hukuku, s.156. Borsa emirlerinin veriliş şekilleri ya da türleri, borsa içi piyasalar/pazarlar açısından 
özel olarak düzenlenmiştir. Bu noktada işlem biriminin altındaki küsurat emirler, belirli miktarı aşan 
ve eksper onayı ile gerçekleşen özel emirler, yine belirli miktarın üzerinde ve bir bütün (blok) halinde 
işlem gören toptan alış-satış emirleri, ödünç hisse senetlerinin satımına ilişkin açığa satış emirleri 
önemlidir.    
254 Borsalarda çeşitli fiyat sistemleri uygulanmaktadır. Açılışta belirlenen ve tüm seans boyunca 
geçerli olan fiyatın söz konusu olduğu tek fiyat sistemi, sürekli müzayede (artırma) ile fiyatların 
oluştuğu çok fiyat sistemi, bu ikisinin karması olarak, açılış fiyatında tek fiyat sisteminin, seansta ise 
sürekli müzayedenin esas alındığı tek fiyat-çok fiyat sistemi ve nihayet herhangi bir fiyat oluşturma 
mekanizmasının bulunmadığı serbest pazarlık başlıca fiyat belirleme yöntemleridir (Yasaman, 
Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s.158; Karslı, s.235-245). İMKB.’de çok fiyat sistemi 
kapsamında sürekli müzayede esastır. Burada müzayede (artırma) mantığı içerisinde,  verilen alım 
satım emirlerinin fiyat, zaman ve müşteri emri önceliği gibi birtakım öncelik kurallarına uygun olarak 
eşleşmesi söz konusudur. Daha açık bir anlatımla sisteme girilen alım ve satım emirleri, sürekli 
müzayedenin olması nedeniyle seans boyunca farklı fiyat seviyelerinde karşılaşmakta ve böylece 
seans içinde çok fiyatın oluşması sağlanmaktadır   (Ceylan, Korkmaz, s.93). Hisse Senetleri Piyasası 
ile Tahvil ve Bono Piyasası’nda sözü geçen sistem geçerli iken (İMKB. Hisse Senedi Piyasası 
Yönetmeliği, m.21-23, Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği, m.10), Uluslararası Pazar bakımından 
ise çok fiyat-sürekli müzayede sistemi içinde piyasa yapıcılığı sistemi öngörülmüştür. Bu sistemde, 
sürekli olarak kendi hesabına alım satım emri veren piyasa yapıcının işlemleri de fiyatın 
belirlenmesinde etkili olmaktadır (İMKB. Uluslar arası Pazar Yönetmeliği, m.39-42). Öte yandan 
ilgili yönetmelik ve genelgelerde fiyatlardaki aşırı değişmeyi kontrol altında tutmak, belirli bir fiyat 
düzenini sağlamak bağlamında, fiyat aralıkları, fiyat değişim sınırları, fiyat adımı, piyasa yapıcılar 
bakımından yayılma aralığı, işlem limiti gibi düzenlemelere de yer verilmiştir.  
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borsa işlemlerinde kural olarak peşin ödeme geçerlidir ve kota alınmış menkul 

kıymetlerin borsada alım satımı esastır. Ancak bu ilkelere istisna olacak 

düzenlemeler yapılabilir (Genel Yönetmelik, m.54-55)255.   

İMKB. başkanı, alım-satım emirlerinde veya gerçekleşen işlemlerde hatalı 

veya gerçeğe aykırı fiyat ve piyasa oluşturan birtakım durumların ortaya çıkması 

halinde, bunları iptal etme yetkisine sahip olduğu gibi, belirli bir menkul kıymete 

ilişkin benzer hususların saptanması durumunda, söz konusu menkul kıymetin işlem 

görmesini geçici olarak durdurabilir. Nihayet tüm borsayı etkileyen olağan dışı, 

olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi üzerine ise, İMKB.’nın belirli sürelerle 

kapatılması söz konusu olabilir (İMKB. Yönetmeliği, m.23-26)256. 

İMKB.’nin, üye aracı kuruluşlar veya üyeler ile müşterileri konumundaki 

yatırımcılar arasında, borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme257 ve 

gerçeğe aykırı alım satım dâhil borsadaki disiplini bozucu birtakım hareketleri 

nedeniyle üyelere ve/veya üye temsilcilerine disiplin yaptırımı uygulama258 yetkisine 

sahiptir. Bu işlemlerde, yönetim kuruluna, uyuşmazlık ve disiplin komitesi yardımcı 

olmaktadır. İMKB.’nin bu konudaki kararları bakımından SPK., itiraz mercii olarak 

öngörülmüştür (İMKB. Yönetmeliği, m.42-60).     

                                                
255 Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.466-467. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, 
Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:65) ile peşin ödeme 
ilkesine istisna getirilmiştir.  
256 İMKB.’nin geçici olarak kapatılmasında İMKB. başkanı (üç gün), SPK. (on beş gün), İlgili Bakan 
(bir ay) ve Bakanlar Kurulu (bir aydan fazla) yetkilidir. Bu önlemin, yatırımcıların korunması 
bakımından, özellikle kriz dönemlerinde panik halinde satışları engelleyerek, düşen fiyatlar nedeniyle 
yatırımcıların daha fazla zarar görmesini engellemeyi amaçladığı belirtilmiştir (Küçüksözen, 
Yatırımcının Korunması, s.172).   
257 Borsa üyeleri arasındaki uyuşmazlıkların İMKB.’de çözülmesi zorunlu iken, üyeler ile müşterileri 
arasındaki uyuşmazlıklar, başvuruda bulunulması halinde İMKB.’de çözüme kavuşturulur (İMKB. 
Yönetmeliği, m.44).     
258 Söz konusu disiplin cezaları, uyarı, kınama, para cezası, borsa üyeliğinden ve/veya üye 
temsilciliğinden geçici çıkarma, borsa üyeliğinden ve/veya üye temsilciliğinden sürekli çıkarma 
şeklindedir (İMKB. Yönetmeliği, m.52).  
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b. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 

Ser.PK. m.40/f.2’de münhasıran vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her 

türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği tüzel 

kişiliği haiz borsaların kurulabileceği, bu borsaların anonim şirket niteliğinde de 

olabileceği öngörülmüştür259. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararıyla, merkezi 

İzmir’de olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi (VOB.) 

kurulmuştur260. Anonim ortaklık olarak kurulan ve diğer borsalardan farklı olarak 

özel borsa niteliği taşıyan VOB., pay sahiplerini içeren ve üst karar organı olan genel 

kurul ve genel kurulca seçilen yönetim kurulu ile denetim kurulundan oluşmaktadır. 

Bunun dışında yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere komiteler261, genel müdür ve 

borsa personeli bulunmaktadır. Her ne kadar VOB. anonim ortaklık statüsünde olsa 

da gerek yapısı gerekse işleyişi bakımından kamu tüzel kişiliği olan İMKB.’ye 

benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Borsanın işleyişiyle ilgili birçok noktada SPK.’nın 

doğrudan karar alması, onay vermesi veya itiraz mercii konumunda olması söz 

konusudur262. Öte yandan VOB., yönetmelikle kendisine bırakılan konulardaki genel 

düzenlemeleri  Genelge adıyla yapmaktadır (VOB. Yönetmeliği m.141).  

                                                
259 Münhasıran türev araçların işlem göreceği borsalar, SPK.’nın teklifi ve ilgili Bakanın önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur (Ser.PK. m.40/f.2). Ser.PK.’da 1999 yılında 4487 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle maddeye giren bu borsalara ilişkin olarak gerekçede, “Kanunun 40 ıncı 
maddesinde yapılan değişiklikle, esas itibariyle sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği 
borsaların özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilâtlanması ilkesi korunmuştur. Ancak 
sermaye piyasasında yeni bir olgu olan türev araçlarının işlem göreceği borsalar, yukarıdaki 
açıklamalar çerçevesinde madde kapsamına alınmış ve düzenleme yetkisi Kurul’a tanınmış; bu 
borsaların uluslararası trende uygun biçimde, gerektiğinde özel hukuk tüzelkişisi olarak da 
teşkilâtlanmalarına olanak vermek amacıyla, kuruluşuna karar verme yetkisi, Kurul’un önerisi 
üzerine İlgili Bakanın iznine bağlanmıştır. …” açıklamalarına yer verilmiştir.  
260 Bu konudaki ilk çalışmalar, SPK.’nın 1995 yılında, İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası 
(İZVOB) adıyla borsa kurulmasına ilişkin kararına ve aynı yıl çıkarılan Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ile İzmir Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Borsası Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. Daha sonra 1996-1997’de daha önce değinilen 
İAB.’de Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası ve İMKB.’de Vadeli İşlemler Piyasası açılmış ve buna 
ilişkin yönetmelikler yayınlanmıştır. Nihayet 2001 yılında çıkarılan Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (Genel Yönetmelik) ile söz konusu 
düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış (m.56) ve  “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi” 
olarak söz konusu borsa kurulmuştur. 2004 yılında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği 
yürürlüğe girmiş ve 04.02.2005’te de borsa faaliyet geçmiştir.   
261 VOB. Yönetmeliği’nde, uyuşmazlık, disiplin, uzlaşma fiyatı, üyelik, üyelerle ilişkiler ve teslimat 
komiteleri öngörülmüştür (m.119-124).  
262 Vadeli işlem ve opsiyon borsalarına ilişkin Genel Yönetmek m.49/f.1’de, borsa ve takas merkezi 
ile borsa üyelerinin her türlü işlem, hesap, kayıt ve defterlerinin, SPK.’nın gözetim ve denetimine tabi 
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Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri başta olmak üzere, her türlü türev 

aracın güven ve istikrar içerisinde, serbest rekabet koşulları altında, dürüstlük ve 

açıklık ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir piyasada işlem görmesini sağlamak 

amacını taşıyan VOB.’da263, Yönetmelik çerçevesinde asgari unsurları yönetim 

kurulu tarafından belirlenen ve SPK. tarafından onaylanan sözleşmeler işlem 

görmektedir (VOB. Yönetmeliği, m.35-36). İMKB.’de olduğu gibi burada da 

işlemler, oluşturulan piyasa ve pazarlarda264, borsa üyesi aracı kuruluşlar ve bunların 

borsadaki temsilcileri ve temsilci yardımcıları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir265. 

Seans içerisinde, müşteri konumundaki yatırımcıların, uzun pozisyon olarak 

adlandırılan alış veya kısa pozisyon adı verilen satış yönündeki emirleri266, borsa 

üyeleri tarafından bilgisayarlı işlem sistemine girilmekte ve borsada geçerli fiyat 

kuralları267 kapsamında eşleşerek işlem gerçekleşmekte, açık pozisyon sahibi 

olunmaktadır268. Öte yandan borsada işlem gerçekleştirmek için belirli oranda 

                                                                                                                                     
olduğu, defter, belge ve kayıtlarını yetkili ve görevli denetim elemanlarına ibraz etmek ve istenen 
bilgileri vermek zorunda bulundukları hüküm altına alınmıştır.  
263 VOB.’un bir ticaret şirketi olarak anonim şirket niteliğinden kaynaklanan kâr elde etme amacı ile 
söz konusu işlevi bağlamında, “Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının, kurumların ve kişilerin risk 
yönetim ihtiyacını karşılayarak, ekonominin daha sağlıklı işlemesini ve gelecekteki risklerden 
korunmayı sağlayacak sosyal ve iktisadi fonksiyonları vardır. Bu yönüyle VOBAŞ, diğer ticari 
kuruluşlardan ayrılmaktadır. Varlığını sürdürebilmesi için mutlaka faaliyetlerinden bir gelir elde 
etmesi zorunluluk ise de tek amaç karlılık değildir” açıklaması yapılmıştır. Bkz.: Türk Mali Sektörü 
Raporu, Ek 11 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., İzmir 2004, 
(çevrim içi) http://www.tbb.org.tr/turkce/duyurular/iktisat_kongresi/Ek%2011%20vadeli%20islem% 
20borsasi.pdf s.2. 
264 VOB.’da vadeli işlem sözleşmelerinin dayanak varlıklarına göre, hisse senedi, döviz, faiz, emtia ve 
diğer varlıklar piyasaları oluşturulmuştur. Alım satım emirlerinin büyüklüğüne göre ise, Ana Pazar 
Özel Emirler Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarı kurulmuştur. Bkz.: VOB.’un 26.01.2005 tarih ve 2005/4 
nolu Genelgesi, http://www.vob.org.tr 
265 Borsa üyeleri, takas işlemlerini gerçekleştirme yetkisi olup olmamasına göre, takas üyesi ve takas 
üyesi olmayan borsa üyeleri şeklinde ayrılmakta, takas yetkisinin kapsamı bakımından da doğrudan 
takas üyesi ve genel takas üyesi ayırımına yer verilemektedir (VOB. Yönetmeliği, m.7). Ayrıca 
TCMB. de borsa üyesi olabilmektedir.   
266 Müşteri emirlerinin içeriği, türleri VOB. Yönetmeliği’nde ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiştir 
(m.54-61). Bunun dışında genel olarak yatırımcıların VOB.’da işlem yapma amacı bağlamında, asıl 
(piyasadaki) fiyat değişiminden doğan zarar riskinden “korunma amaçlı işlemler” ve fiyat 
ilişkilerinden yararlanmayı hedefleyen fark ve strateji pozisyonu için emirler” öngörülmüştür (VOB. 
Yönetmeliği, m.51-52). 
267 VOB.’da esas itibariyle sürekli müzayedenin esas olduğu çok fiyat (veya VOB. Yönetmeliği’ndeki 
ifadesiyle çoklu fiyat) sistemi geçerli olup, fiyat, zaman ve müşteri önceliği kuralları çerçevesinde 
emirler karşılaşmaktadır. Ancak normal seansın dışında fiyat sabitleme seanslarında, seans boyunca 
toplanan emirlerin, seans bitiminde bunların en yüksek miktarda gerçekleşmesine imkân verecek olan 
denge fiyatı üzerinden, yine sözü geçen öncelik kurallarına uygun olarak eşleştirildiği tek fiyat sistemi 
temel alınmaktadır (VOB.’un 2005/4 nolu Genelgesi, VOB. Yönetmeliği, m.41). Bu bağlamda 
VOB.’a ilişkin Genel Yönetmelik’te ve VOB. Yönetmeliği’nde yer alan pozisyon (alım-satım) limiti 
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teminat yatırmak da şarttır269. Borsa işlemi sonucunda tarafı olunan sözleşmeden 

veya teknik ifadesiyle açık pozisyondan doğan hak ve yükümlülükler270, vadesinin 

gelmesiyle271 veya bundan önce pozisyon kapatma olarak nitelendirilen ters işlem272 

yapılarak sona erer. Bunun dışında, sözleşmelerin veya bunlardan doğan hak ve 

yükümlülüklerin borsa içinde veya dışında başka bir yolla satılması veya devri 

mümkün değildir (VOB. Yönetmeliği m.37).   

İMKB.’de olduğu gibi VOB.’da da hatalı veya gerçeğe aykırı işlemlerin iptali 

ve olağan dışı olumsuz gelişmelerde borsanın faaliyetlerinin geçici olarak 

durdurulması mümkündür. Bunun dışında Yönetmelikte detaylı bir şekilde olağan 

üstü durum tanımı yapılmış, buna ilişkin bazı örnekler verilmiş ve alınacak tedbirler 

sayılmıştır (VOB. Yönetmeliği m.98-103). Keza borsa üyeleri arasında veya üyelerle 

müşterileri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, borsa üyelerine birtakım disiplin 

yaptırımlarının uygulanması da ayrıntılı olarak öngörülmüştür (VOB. Yönetmeliği, 

m.104-116). 

                                                                                                                                     
ve borsa üyeleri bakımından işlem limitleri, ayrıca çift yönlü alım satım yapan piyasa yapıcılarının 
işlemleri de bu noktada önemlidir.  
268 VOB. Yönetmeliği m.37/f.2: “Borsada sözleşme alınıp satılması, Borsa işleminde eşleşen iki 
taraftan birinin uzun pozisyon alırken diğer tarafın kısa pozisyon alması anlamına gelir. 
Sözleşmelerde uzun pozisyon alınması işlemi alış, kısa pozisyon alınması işlemi ise satış olarak 
nitelendirilir. Borsada sözleşme alınması veya satılması ile ya yeni bir uzun veya kısa pozisyon sahibi 
olunur ya da daha önce mevcut olan bir pozisyon kapatılır”. 
269 İşlemin yapılmasında yatırılması gereken başlangıç teminatı ve piyasadaki günlük fiyat hareketleri 
karşısında teminatların güncelleştirilmesiyle ilişkili sürdürme teminatı olarak iki temel şekli olan 
VOB. Yönetmeliği m.62-69 arasında detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Teminatın amacı ve yatırılış 
biçimi m.62’de, “Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini 
sağlamak amacıyla müşteriler, aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için üyeye, üyeler de 
kendileri veya müşterileri adına aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için Takas Merkezine bu 
Yönetmelik hükümlerine göre teminat yatırmak zorundadırlar” şeklinde ifade edilmiştir.  
270 VOB. Yönetmeliği m.37/f.1’e göre, borsaya emir iletilmek suretiyle sözleşme alanlar/satanlar, 
ayrıca sözleşme imzalanmasına, bir bildirimde bulunulmasına veya bir basılı evrakın kendilerine 
teslim edilmesine gerek olmaksızın ilgili düzenlemeler ve işlem fiyatları çerçevesinde, söz konusu 
sözleşmede yer alan hakların sahibi ve yükümlülüklerin sorumlusu olur. Sözleşmeye taraf 
olunmasıyla birlikte, teminat, teslimat ve sözleşme ile ilgili diğer tüm iş ve işlemlerin süresi içerisinde 
yerine getirileceği kabul ve taahhüt edilmiş olunur. 
271 Uzun ve kısa pozisyonlarda vade geldiğinde, yetkili takas merkezi aracılığıyla, fiziksel teslimin 
öngörüldüğü sözleşmelerde söz konusu teslimin yapılmasıyla veya nakit uzlaşmayı içeren 
sözleşmelerde vade sonunda ilan edilen uzlaşma fiyatı çerçevesinde ödemelerin yapılmasıyla hak ve 
yükümlülükler sona erer (Vadeli işlem ve opsiyon borsalarına ilişkin Genel Yönetmelik, m.48, VOB. 
Yönetmeliği m.70, 74).   
272 Ters işlem (pozisyon kapatma) olarak adlandırılan işlemde, sahip olunan uzun veya kısa pozisyon 
(açık pozisyon) karşısında ters bir pozisyon alınarak, aynı kişide birleşen hak ve yükümlülükler 
karşılıklı olarak takas merkezince netleştirilerek sona erdirilir (Genel Yönetmelik, m.33, VOB. 
Yönetmeliği m.37/f.3).    
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3. Takasbank  

Takasbank-İMKB. Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi, esas itibariyle 

sermaye piyasasında, ikincil piyasadaki fon değişiminde işlevsel bir konuma sahip 

bir kurum olup, bu konuda merkezi bir nitelik taşımaktadır. Zira daha önce de ifade 

edildiği gibi, ülkemizdeki borsa düzeyinde organize sermaye piyasaları olan İMKB. 

ve VOB.’daki takas işlemleri ile İMKB. üyeleri, ihraççılar ve kurumsal yatırımcılar 

olarak da nitelenen portföy yönetimi ve işletme kurumlarına yönelik saklama 

faaliyetleri Takasbank aracılığıyla gerçekleşmektedir. Takas ve saklama 

faaliyetlerindeki merkezi işlevinin yanı sıra, menkul kıymetlerin uluslararası 

tanımlama numarasının (ISIN-International Securities Identification Number) 

verilmesi konusunda da tek yetkili kurumdur. Bu bağlamda Takasbank, SPK.’nın 

tarafından merkezi saklama kuruluşu ve uluslararası numaralandırma kuruluşu olarak 

görevlendirilmiştir273.  

Her ne kadar Takasbank, Ser.PK. m.39 kapsamında, sermaye piyasası 

araçlarının takas ve saklanması ile uğraşan bir kuruluş olarak sermaye piyasası 

kurumları içerisinde yer almaktaysa da yukarıda değinilen merkezi özellikleri ve 

aşağıda belirtilecek diğer önemli işlevleri çerçevesinde sermaye piyasasına yön verici 

bir sıfata da sahiptir.  

Takasbank, tarihsel gelişim itibariyle önce İMKB. bünyesinde takas ve 

saklama merkezi olarak ortaya çıkmış olup, daha sonra borsadan bağımsız bir tüzel 

kişilik olarak anonim ortaklığa ve nihayet bankaya dönüştürülmüştür274. Yapısal 

olarak anonim ortaklıklar ve bankalara özgü teşkilatlanmaya sahip olan 

Takasbank’ta, hakim ortak İMKB. olmak üzere, bankalar ve aracı kurumlar ortaktır. 

                                                
273 Bu konuda bkz.: (çevrim içi) http://www.spk.gov.tr/digersiteler/takasbank.html; http://www.imkb. 
gov.tr/genel/taninma.htm; http://www.takasbank.com.tr/tr/Takasbnk/a06.htm, 10.06.2006.  
274 İMKB. açıldıktan sonra belli bir süre takas faaliyetleri borsa dışında gerçekleştirilmiş, daha sonra 
borsa içerisinde takas ve saklama merkezinin kurulmuştur. 1992 yılında ise borsadan ayrı bir tüzel 
kişilik olarak “İMKB. Takas ve Saklama Anonim Şirketi” faaliyete geçmiştir. 1995 yılında Bakanlar 
Kurulu kararıyla banka şeklinde yeniden yapılanan kurum, 1996’dan itibaren “Takasbank-İMKB. 
Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi” unvanını almıştır (Tanör, Taraflar, s.344-345; Sumer, 
Sermaye Piyasası Hukuku, s.134;Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.403-404; Karslı, s.322).  
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Yönetim kurulunda sözü geçen ortakların temsilcilerinin yanı sıra, SPK. temsilcisi de 

yer almaktadır275.     

Ana sözleşmeye göre Takasbank’ın başlıca amacı ve konusu, sermaye 

piyasası ve özellikle borsa mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti vermek, 

ana sözleşme, Bank.K. ve diğer bankacılık düzenlemeleri kapsamında yatırım 

bankacılığı faaliyetinde276 bulunmaktır277.   

Daha önce sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında değinilen takas ve 

saklama faaliyetleri ve yukarıda ifade edilen menkul kıymet numaralandırma 

işlemlerinin yanı sıra, esasen takas yükümlülüklerinin zamanında yerine 

getirilebilmesini sağlamak amacıyla verilen menkul kıymet kredisi, aracı kuruluşlar 

arasındaki nakit arz ve talebinin karşılaştığı borsa para piyasası ve hisse senedi ile 

borsa yatırım fonu katılma belgesinin ödünç alınıp verildiği ödünç pay senedi 

piyasası278 Takasbank’ın temel faaliyetleri arasındadır. Bunun dışında nakit ve 

                                                
275 TTK. m.275’e göre, “Devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi şahıslarından birisine esas 
mukaveleye dercedilecek bir kayıtla pay sahibi olmasa dahi, mevzuu amme hizmeti olan anonim 
şirketlerin idare ve murakabe heyetlerinde temsilci bulundurmak hakkı verilebilir”. 
276 Takasbank, mevduat veya katılım fonu kabul etmemesi noktasında kalkınma ve yatırım bankaları 
kapsamında değerlendirilebileceği gibi, faaliyetlerini takas ve saklama gibi belirli konularda ve 
sermaye piyasası, borsa gibi özel bir sektörde yoğunlaştırması bakımından uzmanlık ve sektör 
bankalarının da iyi bir örneğidir. Bankaların söz konusu tasnifi hakkında bkz.: Dursun, Bankacılık 
Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.129-131.   
277 Ana sözleşmenin 3. maddesinde, takas ve saklama ile yatırım bankacılığı amacı içinde 
Takasbank’ın yapmaya yetkili olduğu faaliyetler tek tek sayılmıştır. Bkz.: (çevrim içi) 
http://www.takasbank.com.tr/tr/Docs/Ana_Sozlesme.pdf, 10.06.2006.   
278 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri 
Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:65) m.4/f.4, “Sermaye piyasası aracı ödünç alma ve verme işlemleri; 
aracı kurumlar, bankalar ve Takasbank tarafından bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde 
Kurul’dan ayrıca izin alınmaksızın gerçekleştirebilir. Sermaye piyasası aracı ödünç alma ve verme 
işlemleri için Takasbank bünyesinde oluşturulacak piyasaya kabul koşulları, işlem yapma kural ve 
biçimleri ile uygulanacak diğer hükümler Takasbank yönetim kurulunun önerisi üzerine Kurul onayı 
alınmak kaydıyla yönetmelikle belirlenir” hükmünü taşımaktadır. Daha önce ödünç menkul kıymet 
kredisi gerçekleştirilen işlemlere, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi, MKK. nezdinde 
kaydi sisteme geçiş dolayısıyla son verilmiş ve ödünç pay senedi piyasası oluşturulmuştur (Takasbank 
Genel Mektup No:840, 854, 863). Bu kapsamda Takasbank tarafından “Ödünç Pay Senedi Piyasası 
Uygulama Yönetmeliği” çıkarılmıştır. Yönetmeliğin 1. maddesinde piyasanın amacı, “Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca onaylanan tür ve miktarda teminat göstererek belirli bir dönem için Pay Senedi 
ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi ödünç almak isteyen Aracı Kuruluşların taleplerinin, 
portföylerine ilave getiri ve piyasada oluşacak temerrütlerin minimuma indirilmesini sağlamak 
amacıyla, Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi ödünç vermek ve vade sonunda bunları 
mislen geri almak isteyen Aracı Kuruluşların teklifleri ile karşılaşmasını sağlamaktır” şeklinde ifade 
edilmiştir. 
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menkul kıymet transferi gibi takas ve saklama faaliyetlerine dönük diğer bankacılık 

işlemlerinden de söz edilebilir.  

4. Merkezi Kayıt Kuruluşu 

Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK.), sermaye piyasasındaki fon 

değişiminde kullanılan sermaye piyasası araçlarından kaydi hale getirilmiş olanlar 

bakımından merkezi bir konumda olup, söz konusu araçlara ilişkin sermaye piyasası 

faaliyetlerinde önemli bir işlevi bulunmaktadır. Keza aşağıda irdelenecek olan 

Yatırımcıları Koruma Fonu açısından sahip olduğu yetkiler de piyasaya yön verici 

niteliktedir.  

Ser.PK. m.10/A’da279 özel hukuk tüzel kişiliğini haiz olması gerektiği 

düzenlenen ve MKK. Yönetmeliği m.5 uyarınca anonim ortaklık şeklinde kurulması 

öngörülen MKK.280, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu şeklinde anonim 

ortaklıklara özgü organlara sahiptir ve oldukça kapsamlı bir şekilde SPK.’nın 

gözetim ve denetimine tabidir281. Genel kurul kararlarında SPK.’nın onayı arandığı 

gibi, yönetim kurulunda da aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan SPK. 

temsilcisi bulunmaktadır. MKK. özel bütçeyle yönetilmekte olup, para, evrak ve her 

çeşit malları Devlet malı hükmünde kabul edilmiştir (MKK. Yönetmeliği, m.18, 20).  

MKK.’nın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin dışında, genel müdür, genel 

müdür yardımcıları ve bunlara bağlı birimlerden oluşan bir teşkilatı bulunmaktadır. 
                                                
279 Söz konusu madde Ser.PK.’da 1999 yılında 4487 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle eklenmiş ve 
aynı Kanunun 30. maddesi gereği eklenen bu maddenin, MKK.’nın kurulduğu tarihte yürürlüğe 
girmesi öngörülmüştür. MKK., 26.09.2001’de kurulmuş ve 01.06.2002’de faaliyete geçmiştir 
[(çevrim içi) http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/mkk/tan_kurulus.jsp, 12.06.2006].     
280 MKK. Yönetmeliği m.6/f.1’de MKK.’da, İMKB. ve Ser.PK.’ya göre kurulan diğer borsalar, 
Takasbank, TSPAKB. ve bu kuruluşları temsile yetkili gerçek kişilerin kurucu ortak olabileceği 
belirtilmiştir. Bu çerçevede MKK.’nın tüzel kişi kurucu ortakları, en büyük paya sahip Takasbank ve 
İMKB.’nin yanı sıra İAB. ve TSPAKB.’dir [ (çevrim içi) http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/mkk/ 
tan_sermaye.jsp, 12.06.2006].  
281 SPK. ile MKK.’nın ilişkileri bağlamında, SPK.’nın MKK. üzerinde, normal kolluk yetkilerini aşan, 
idari vesayet ilişkisi niteliğinde bir gözetim ve denetime sahip olduğu, MKK.’nın yapı ve işlev olarak 
kamusal yönlerinin bulunduğu, Kanunda özel hukuk tüzel kişisi olduğu belirtilse de sözü geçen 
özellikleri nedeniyle MKK.’nın bir kamu tüzel kişisi olarak nitelendirilmesi gerektiği ileri sürülmüş ve 
bu nedenle burada kamu hukuku kurallarının uygulanacağı, MKK.’nın işlem ve eylemlerinin idari 
yargı konusu yapılabileceği savunulmuştur (Yasin, s.178-182).  
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Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personeli, sıfat ve görevleri dolayısıyla 

öğrendikleri sırları saklamakla yükümlü olup, bu yükümlülük görevden 

ayrılmalarından sonra da devam eder (MKK. Yönetmeliği, m.10). Bundan başka,  

Ser.PK. m.10/A-f.7’nin, aynı Kanunun 25. maddesine atfı bağlamında MKK. 

personeli282,  tıpkı SPK. personeli gibi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri 

suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında TCK. 

uygulamasında kamu görevlisi sayılırlar ve görev suçlarından dolayı ceza 

muhakemesi, genel hükümlere göre yürütülür283. 

MKK.’nın başlıca işlevi, genel olarak, kaydileştirilen sermaye piyasası 

araçlarını ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemektir. Kayıtlar, bilgisayar ortamında, 

MKK. üyesi ihraççılar, aracı kuruluşlar ve yetkili takas ve saklama kuruluşları ile 

bunlarla bağlantılı olarak hak sahibi yatırımcılar itibariyle açılan hesaplarda 

tutulmaktadır284. Söz konusu kayıtlar, başta ihraç, yatırım ve takas faaliyetleri olmak 

üzere ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin haklarla bağlantılı diğer işlemlerde 

kullanılmaktadır285. Her bir sermaye piyasası aracı türüne ilişkin olarak kayden 

izlemenin başlayacağı tarihi, kapsamını SPK. belirlemekte, kaydileştirme faaliyetleri 

ise MKK. tarafından gerçekleştirilmektedir (MKK. Yönetmeliği, m.7,  SPK. Tebliği, 

                                                
282 Ser.PK. m.10/A-f.7’de sadece personel ifadesi kullanılmışsa da bunu geniş anlamak ve MKK.’nın 
yönetim ve denetim kurulu üyelerini de buna dahil etmek gerekir. Nitekim MKK. Yönetmeliği’nin 
konuyla ilgili 20. maddesi bu yöndedir.  
283 Yapılan bu tespit, Ser.PK. m.25’in, TCK.’ya uyum amacıyla 5728 sayılı Kanunla değiştirilen 
hükmüne dayanmaktadır. Bu bağlamda MKK. Yönetmeliği’nin 20. maddesi de yapılan değişikliklere 
göre gözden geçirilmelidir.  
284 MKK.’da ilgili işlemler esas itibariyle üyeler tarafından gerçekleştirilmekte, MKK. bunların 
tutarlılığını ve genel koordinasyonunu sağlamaktadır. MKK. Yönetmeliği m.11’de göre ihraççılar, 
aracı kuruluşlar, yetkili takas ve saklama kuruluşları ile SPK. tarafından belirlenen diğer kuruluşların 
üye olabileceği belirtilmiş, üyelik şartları, üyeliğin iptali gibi üyelikle ilgili diğer hususların (m.11-17) 
yanı sıra, bunların gözetim ve denetimi ile disiplin yaptırımları (m.21-22) da hükme bağlanmıştır. Söz 
konusu üyeler ve yatırımcılar adına hesap açılması ise SPK. Tebliği (Seri:IV, No:28) m.6-13’te 
öngörülmüştür.   
285 Sözü edilen kayıtlarla ilgili hesaplarda yapılabilecek işlemler, konuyla ilgili Tebliğ’de (Seri:IV, 
No:28) ihraç ve satışta bildirim, alım satım işlemlerinin kaydı, mali hakların kullanılması ve kaydı, 
sermaye azaltılması nedeniyle payların iptali, yönetimsel hakların kullanılması ve genel kurul blokajı, 
teminat, rehin ve intifa haklarına ilişkin kayıt ve blokaj, yatırımcı blokajı, külli halefiyet yoluyla 
devirlerin kaydı, kaydi sermaye piyasası araçlarının haczi, hakların üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülebilmesi başlıklarını taşıyan maddelerde (m.14-23) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu noktada 
tutulan kayıtların gerçeğe uygunluğunun önemi ortaya çıkmaktadır. Ser.PK. m.10/A-f.6, MKK. 
Yönetmeliği m.8 ve SPK. Tebliği (Seri:IV, No:28) m.28’de, MKK. ve üyelerin, kendi tuttukları 
kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında 
sorumlu oldukları belirtilerek hukuki sorumluluk düzenleme altına alınmıştır.  
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Seri:IV, No:28, geçici m.2). MKK.’nın ikinci temel işlevi ise, aşağıda değinilecek 

olan Yatırımcıları Koruma Fonu’nun yönetim ve temsilidir (Ser.PK. m.46/A-f.3)286.    

5. Yatırımcıları Koruma Fonu 

Yatırımcıları Koruma Fonu (YKF.), aşağıda değinilecek işlevleri itibariyle 

genel olarak, sermaye piyasasının fon arz eden tarafı olarak başlıca unsuru olan 

yatırımcılar ile fon arz ve talebinin karşılaşmasına yardım eden sermaye piyasası 

kurumlarının başında yer alan aracı kurumlar ve konut finansmanı sistemi yönünden 

sermaye piyasası düzeninde önemli bir role sahiptir.  

Ser.PK. m.46/A ile kurulan287 ve düzenleme itibariyle TMSF.’nin bankalar 

açısından konumunun ve karşılaştırmalı hukuktaki benzer kurumların esas alındığı 

YKF.’nin288, tüzel kişiliği bulunmakla birlikte289, kendine ait organları 

                                                
286 MKK.’nın görev ve yetkileri, MKK. Yönetmeliği m.7’de bentler halinde sayılmıştır. Yukarıda 
belirtilen iki temel işlev ile bunlarla ilişkili diğer görev ve yetkilerin yanı sıra, MKK. üyeleri veya 
üyelerle MKK. arasında, sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde 
tarafların HUMK. çerçevesinde tahkim sistemini kullanabilmelerine yardımcı olma da dikkat 
çekmektedir [MKK. Yönetmeliği m.7/f.1-b.(h)].  
287 46/A maddesi Ser.PK.’ya, 1999 yılında 4487 sayılı Kanunla eklenmiş, ancak aynı Kanun’un 30. 
maddesi gereği söz konusu hükmün, SPK. tarafından YKF.’ye ilişkin yapılacak düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlayacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda çıkarılan YKF. 
Yönetmeliğinin (RG., 21.06.2001/24439) yürürlüğü, MKK.’nın kurulacağı tarihe ertelenmiştir (m.20).  
Yukarıda da belirtildiği gibi MKK. 26.09.2001’de kurulmuştur. Öte yandan, 1999 yılında önce yetki 
belgeleri iptal edilen aracı kurumlarla ilişkili yatırımcılara yönelik olarak da 4487 sayılı Kanun’un 
geçici 2. maddesinde özel bir fon kurulması öngörülmüş ve 4487 sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel 
Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RG., 06.07.2001/24454) çıkarılmıştır. 
288 Bu husus ve YKF. ile öngörülen sistemin temeli, madde gerekçesinde, “Kanunun 46/A maddesi ile 
Yatırımcıları Koruma Fonu kurulmuş, gelirleri ve faaliyet esasları düzenlenmiştir. Fon, Bankalar 
Kanununun onuncu bölümünde düzenlenen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu esas alınarak ve fakat 
sermaye piyasasının ve kurumlarının özelliklerine uygun hükümler öngörülerek düzenlenmiştir. 
Tasarı, başta Amerika Birleşik Devletlerindeki konuyla ilgili yasal düzenleme olan “Securities 
Investor Protection Act” ve bu yasayla kurulan Fon olmak üzere, gelişmiş sermaye piyasasına sahip 
Avrupa ülkelerindeki ve AB mevzuatındaki benzer sistemlere paralel olarak, sermaye piyasası 
yatırımcılarının, kurumların malî durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramasını önleyici bir 
sistemin oluşturulmasını hedeflemektedir” şeklinde açıklanmıştır. TMSF.’nin yapısı ve fonksiyonu 
hakkında bkz.: Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.166-172. ABD.’deki ilgili 
düzenleme olan Menkul Kıymetler Yatırımcısını Koruma Kanunu (Securities Investor Protection 
Act), 1960’lardaki ciddi ekonomik krizin sonucunda 1970 yılında çıkarılmış ve bu Kanunla, 
bankalarda mevduat sahiplerini koruyan Federal Mevduat Sigorta Fonu’na benzer yapıdaki Menkul 
Kıymetler Yatırımcısını Koruma Kurumu (Securities Investor Protection Corporation) kurulmuştur 
(“The Securities Investor Protection Act of 1970:An Early Assessment”, Notes, Columbia Law 
Review, Vol. 73, No. 4. (Apr., 1973), s.802-804; Hazen, s.694-695; Küçüksözen, Yatırımcının 
Korunması, s.43). 
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bulunmamakta, MKK. tarafından yönetilmektedir290. Öte yandan Fon, SPK.’nın 

gözetim ve denetimi altında olup, SPK., gözetim ve denetim sonuçlarına göre gerekli 

gördüğü hususların yerine getirilmesini Fon’dan isteyebileceği gibi, gerektiğinde 

Fon’un yönetiminin kendisine devrini İlgili Bakan’dan talep edebilir291. YKF. ayrıca 

Sayıştay’ın denetimine de tabidir (Ser.PK. m.46/A-f.4-5, MKK. Yönetmeliği m.13).  

YKF., bütün aracı kuruluşların katılmak zorunda olduğu ve gelirlerinin 

temelini aracı kuruluşların yatıracağı yıllık ödentilerin oluşturduğu bir yapıya 

sahiptir292. Fon’un başlıca işlevi ve amacı, hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı 

                                                                                                                                     
289 Kanunda, daha önce değinilen kurumların aksine, YKF.’nın sahip olduğu tüzel kişiliğin, kamu 
veya özel hukuk tüzel kişiliği olduğu konusunda bir belirleme yapılmamıştır. Ser.PK. m.46/A Fon’un 
tüzel kişiliği haiz olduğu ifade edilmekte ve fakat yönetim ve temsilinin Ser.PK. 10/A’da özel hukuk 
tüzel kişisi olduğu belirtilen MKK. tarafından gerçekleştirileceği düzenlenmektedir. Doktrinde YKF., 
Kanunla kurulmasının öngörülmesinden yola çıkılarak ve faaliyetlerinin özelliği nedeniyle, kamu 
tüzel kişisi olarak nitelendirilmiştir (Yasin, s.180-182).  
290 YKF. Yönetmeliği m.6, “Fonun merkezi İstanbul’dur. Fon, sermaye piyasası araçlarının kaydını 
tutmakla görevli MKK tarafından Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre idare ve temsil olunur. 
Fonun karar organı MKK’nın karar organıdır. / Fona ilişkin iş ve işlemler MKK bünyesinde 
oluşturulan ayrı bir birim tarafından yürütülür” hükmünü içermektedir.  
291 Bunun dışında SPK.’nın,  Fon’un gelir ve giderleri, mali tablo, rapor, defter ve kayıtları gibi 
konularda da birtakım yetkileri bulunmaktadır (YKF. Yönetmeliği, m.7-9, 12, 14, 15, 17). SPK.’nın 
bu yetkilerinin hiyerarşiye yaklaşan bir nitelik taşıdığı, Fon’un ayrı bir tüzel kişiliği olmasına rağmen 
başka bir tüzel kişi olan MKK. tarafından yönetilmesinin eleştirilebileceği, SPK.’nın sözü geçen 
yetkileri karşısında MKK.’nın sadece rutin idari işlemleri yürütmekle görevli olduğu, böyle bir 
karmaşık düzenleme yerine, YKF.’nin, aracı kurumların tedrici tasfiyelerine karar verme yetkisi 
bulunan SPK. bünyesinde yer almasının daha uygun olacağı söylenmiştir (Yasin, s.183). Konuyla 
ilgili olarak Ser.PK. m.46/A’ya ilişkin gerekçede ise, “Fonun tüzelkişiliği bulunmakta, sermaye 
piyasası araçları üzerindeki hakları kayden tutmak ve izlemekle görevli Merkez tarafından idare ve 
temsil olunması öngörülmektedir. Fonun sorumluluğunun, sermaye piyasasındaki araçların 
tedavülünü, aracı kuruluşların Merkez nezdinde tuttuğu kayıtları izleyebilen; bu kuruluşların takastan 
ve müşterileriyle olan ilişkilerinden doğan akdî yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini ve bu 
konuda gösterdikleri özeni kontrol edebilen Merkeze verilmesi suretiyle adil bir ödenti sisteminin 
oluşturulabilmesi ve yasal koşulları oluştuğunda tedrici tasfiyenin niteliğine uygun biçimde 
yapılabilmesi amaçlanmıştır. Ancak fonun yönetim ve çalışma esaslarının, Fon mevcudunun kullanılış 
şekil ve esaslarının, sermaye piyasasının düzenleyici kamu otoritesi olan Kurulca belirlenmesi 
öngörülerek, genel sistemle paralellik sağlanmıştır. Aynı esastan hareketle Fonu inceleme ve denetim 
yetkisi de Kurul’a verilmiştir. Denetim ve inceleme sonuçlarına göre, Fonun idare ve temsilinin 
Kurul’a devredilmesi konusunda karar verme yetkisi Bakana tanınarak, yatırımcıların aleyhine 
sonuçlar doğurabilecek uygulamaların önlenebilmesine olanak tanınmıştır” açıklaması yapılmıştır.  
292 YKF.’nin gelirleri TMSF.’ye benzer şekilde düzenlenmiştir (karş.: Ser.PK. m.46/A ve Bank.K. 
m.130-131). Ancak TMSF.’den farklı olarak YKF.’de Devlet katkısının bulunmadığı ve bunun ortaya 
çıkaracağı olumlu etkiler madde gerekçesinde, “Sistemin temel özelliği, Fona devletin katkısının 
bulunmaması, dolayısıyla devlete herhangi bir yük getirmemesidir. Fona esas itibariyle aracı 
kuruluşlar katkıda bulunduğu için, Fonun riskinin azaltılması için üyeler arasında etkin bir otokontrol 
mekanizması kurulacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. ABD. düzenlemesinde Menkul Kıymetler 
Yatırımcısını Koruma Kurumu’nun esas geliri,  üyesi olan aracılardan aldığı ödentiler olmakla 
birlikte, hazineden de kaynak aktarımı söz konusu olabilmektedir (“The Securities Investor Protection 
Act of 1970:An Early Assessment”, s.804; Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.45-46).   
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verilen aracı kurumların293 ve faaliyetleri durdurulan Ser.PK. m.50/f.1-b.(a) 

kapsamındaki bankaların294, yatırımcılara karşı, sermaye piyasası faaliyetleri 

kapsamındaki hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim 

yükümlülüklerini yerine getirmektedir (Ser.PK. m.46/A-f.1, YKF. Yönetmeliği 

m.1)295. Böylece özelde yatırımcılar, aracı kuruluşların finansal durumlarının 

bozulmasından kaynaklanan zarar ve risklere karşı korunmakta, genelde ise piyasaya 

olan güven gözetilmektedir.    

YKF.’nin bir diğer temel görevi, Ser.PK. m.46/B kapsamında296 aracı 

kurumların ve m.46/C’ye uygun olarak ipotek finansmanı kuruluşlarının hızlı ve 

amaca uygun bir tasfiye usulü olan tedrici tasfiyesini297 gerçekleştirmektir. Söz 

                                                
293 SPK., sermaye piyasası kurumlarının finansal yapılarının ciddi bir şekilde zayıflaması halinde, 
nihai tedbir olarak bunların tedrici tasfiyesine karar vermekte veya iflasını istemektedir [Ser.PK. 
m.46/f.1-b.(h)].   
294 Ser.PK. m.50/f.1-b.(a)’ya göre, kendi menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile Kanunda 
düzenlenmiş diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankalar, bunlarla sınırlı olarak 
Ser.PK.hükümlerine tabidirler. Keza bankaların faaliyet konularını düzenleyen ve içerisinde birtakım 
sermaye piyasası faaliyetlerinin de sayıldığı Bank.K. m.4’te, diğer kanunlardaki hükümler, dolayısıyla 
Ser.PK. hükümleri saklı tutulmuştur (Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.139-
140). Ser.PK. m.46/A-f.1 ve YKF. Yönetmeliği m.1’de yer alan “Bakanlar Kurulu kararıyla 
faaliyetleri durdurulan” bankalar ifadesinin, yürürlükteki Bank.K. esas alınarak yorumlanması gerekir.   
295 Buna göre yatırımcıların, finansal sorun yaşayan ilgili aracı kuruluştaki hisse senedi ve nakit 
alacaklarının karşılanamaması halinde, bu alacağın her yıl ilan edilen belirli bir miktarı YKF. 
tarafından ödenmektedir (Ser.PK. m.46/B-f.9). Söz konusu korumanın kapsamı hisse senetleriyle ve 
belirli bir limitle sınırlı tutulmuştur. Bu yönüyle bankalardaki sigortanın sadece tasarruf mevduatı ve 
gerçek kişilere ait katılım fonu ile sınırlanmasıyla (Bank.K. m.63) benzerlik taşımaktadır. Bu konuda 
46/B maddesine ilişkin gerekçede, “İkinci aşamada, hesabında yeteri kadar ya da hiç hisse senedi 
bulunmayan hak sahiplerinin nakit ve hisse senedi alacaklarının 5 milyar lirasına kadar Fondan 
ödeme yapılacaktır. Bu meblağ, tasfiyenin sonucu beklenmeksizin doğrudan fondan ödenecektir. 
Böylece sermaye piyasasındaki küçük ve orta ölçekteki yatırımcı profiline uyan hisse senedi 
yatırımcılarının, tasfiyenin sonunu beklemek zorunda kalmaksızın, alacaklarını kısa sürede tahsil 
etmeleri amaçlanmıştır” denilerek Fon korumasının belirli bir yatırımcı kesimini hedef aldığına işaret 
edilmektedir. ABD.’deki Menkul Kıymetler Yatırımcısını Koruma Kurumu’nun da birincil görevi, 
belirli limitler dahilinde aracılarla ilişkili yatırımcıları korumadır (“The Securities Investor Protection 
Act of 1970:An Early Assessment”, s.804-805; Hazen, s.694-695, Küçüksözen, Yatırımcının 
Korunması, s.46-54).          
296 Bu konuda YKF. Yönetmeliği ile birlikte çıkarılan ve MKK.’nın kurulmasıyla yürürlüğe giren 
Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG., 21.06.2001/24439) 
ayrıntılı düzenlemeler içermektedir.  
297 Bu tasfiye usulünün amacı hakkında 46/B maddesinin gerekçesinde, “Kanunun 46/B maddesi ile 
aracı kurumların tedricen tasfiyesi düzenlenmiştir. Özel bir yöntem olan tedrici tasfiyede, Türk 
Ticaret Kanununun ve İcra ve İflas Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmamaktadır. Böyle 
bir özel tasfiye yönetimine ihtiyaç duyulmasının nedeni, genel hükümlerdeki tasfiye prosedürünün 
sermaye piyasasının yapısına uymaması, piyasada güven ilkesinin zedelenmesine yol açmasıdır. 1997 
yılının ilk yarısına kadar geçen dönemde, on üç tane aracı kurum için iflas davası açılmış, sadece üç 
tanesinde iflas idaresi oluşturulmuş ve hiçbirinde tasfiye tamamlanamamıştır. Bu nedenle binlerce 
yatırımcı mağdur olmuş ve genelde de sermaye piyasası yatırımcılarında kurumlara karşı güvensizlik 
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konusu tasfiyeye özgü kurallar sadece haklarında tedrici tasfiye kararı verilen aracı 

kurumlar ve ipotek finansmanı kuruluşları için geçerlidir. Tedrici tasfiyeye tabi 

tutulmayan ve iflas kararı verilen aracı kurumlar ile aracı kuruluş kavramı içerisinde 

yer alan bankalar açısından yalnızca yukarıda değinilen koruma çerçevesinde işlem 

yapılır298. Bunun dışında, Kanunda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde 

SPK.’nın kararıyla, varlık teminatlı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul 

kıymetlerin teminatı olan varlıklardan oluşan teminat havuzlarının ve konut 

finansmanı fonu ve varlık finansmanı fonu malvarlıklarının tedrici tasfiyesi veya 

yönetimi Fon tarafından yürütülür (Ser.PK. m.46/A-f.2)299. Fonla ilgisi bulunmayan 

diğer sermaye piyasası kurumlarının tedrici tasfiyesi ise SPK. tarafından, benzer 

şekilde gerçekleştirilir (Ser.PK. m.46/B-f.11).     

Öte yandan YKF., gelirleri arasında sayılan idari para cezalarından, TDUB. 

tarafından verilenleri takip ve tahsil yetkisine de sahiptir (Ser.PK. m.47/A-f.3)300.  

6. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB.), sermaye 

piyasasının başlıca kurumları olan aracı kurum ve bankaların (aracı kuruluşların) 

                                                                                                                                     
oluşmuştur. Ortaya çıkan bu tablo, sermaye piyasasının sağlıklı temeller üzerinde işleyebilmesini 
sağlamak bakımından, başta aracı kurumlar olmak üzere sermaye piyasası kurumlarında özel tasfiye 
yöntemi belirlenmesini zorunluluk haline getirmiştir” ifadelerine yer verilmiştir. Benzer açıklamalar 
46/C maddesi için de yapılmıştır. Amerikan Menkul Kıymetler Yatırımcısını Koruma Kurumu’nun da 
ikincil görevi finansal durumu bozulan aracılarla ilgili tedbir alma ve tasfiyesini gerçekleştirmektir 
(“The Securities Investor Protection Act of 1970:An Early Assessment”, s.804-805; Hazen, s.695, 
Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.46-54).          
298 Hakkında iflas kararı verilmiş aracı kurumlar bakımından İcra ve İflas Kanunu, faaliyetleri 
durdurulmuş bankalar açısından ise Bank.K.’daki ilgili hükümler çerçevesinde, yetkili merciler 
tarafından koruma kapsamındaki alacaklar saptanır ve YKF. ödemelerinde esas alınır (Ser.PK. 
m.46/B-f.7, Tedrici Tasfiye Yönetmeliği m.25).  
299 Tedrici tasfiye veya yönetim; teminat havuzları bakımından, ihraççının yükümlülüklerini 
vadesinde yerine getirememesi, yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini 
aşması, yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflâsı halinde, 
konut finansmanı fonu ve varlık finansmanı fonu açısından ise, fonların veya kurucularının geri 
ödeme güçlüğü içerisine düşmeleri durumunda söz konusu olacaktır (Ser.PK. m.46/A-f.2).   
300 Ser.PK. m.47/A, 5728 sayılı Kanunla değişikliğe uğramadan önce, SPK. ve TSPAKB.’nin verdiği 
idari para cezaları dahil, maddedeki tüm idari para cezalarının takip ve tahsil yetkisi YKF.’ye aitti. 
Nitekim YKF. Yönetmeliği m.10 da bu yönde bir hüküm içermektedir. Maddede Kab.K.’ya uyum 
amacıyla yapılan değişiklikle, bununla ilgili hükümler metinden çıkarılmışsa da TDUB.’ye ilişkin 
fıkradaki ifade gözden kaçırılmıştır.     
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oluşturduğu bir yapı olarak, bunlara ilişkin mesleki düzen ve disiplinin temini 

bakımından sermaye piyasasına yön vermektedir. Ser.PK.’ya 1999 yılında eklenen 

40/B ve 40/C maddelerinde düzenlenen TSPAKB., tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu 

niteliğinde bir meslek kuruluşu şeklinde kurulmuştur301. Birliğin zorunlu organları, 

üye aracı kuruluş temsilcilerinden oluşan genel kurul ile burada seçilen yönetim 

kurulu ve denetim kurulu olup302, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 

ilişkin Anayasa m.135 gereği seçim usulü Ser.PK.’da özel olarak düzenlenmiştir 

(Ser.PK. m.40/C). Sermaye piyasasında faaliyet göstermeye yetkili tüm aracı 

kuruluşların üye olmak zorunda olduğu303 TSPAKB.’nin temel geliri üyelerin 

ödentileridir (TSPAKB. Statüsü m.25-26). 

TSPAKB., ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip olsa da sermaye piyasasına yön 

veren diğer kurumlarda olduğu gibi, çeşitlik şekillerde SPK.’nın, vesayet ilişkisi 

olarak nitelenen gözetim ve denetimine tabidir. Birliğin her türlü işlem ve hesapları 

SPK. tarafından denetlendiği gibi, çeşitlik kararları açısından itiraz mercii SPK.’dır 

(Ser.PK. m.40/C-f.6)304. Birlik sermaye piyasasına ilişkin diğer mevzuatın yanı sıra 

SPK.’nın yönetmelik, tebliğ ve kararlarına da uymakla yükümlüdür (Ser.PK. 

m.40/B-f.3). 

Birliğin temel görev ve yetkileri, mesleki düzeni temin işleviyle ilişkili 

olarak305, Birlik üyelerinin, dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve 

                                                
301 Ser.PK. m.40/C-f.4’de TSMAKB.’nin, buna ilişkin statünün yürürlüğe girmesiyle tüzel kişilik 
kazanacağı öngörülmüş ve sözü geçen statü, 11.02.2001 tarih, 24315 sayılı RG.’de yayınlanmıştır. 
Birliğin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak öngörülmesinin amacı, Ser.PK. m.40/B’nin 
gerekçesinde, Birliğe anayasal güvence sağlama olarak ifade edilmiştir.    
302 TSPAKB. Statüsü m.16 ve 20’de, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi bakımından aracı 
kuruluşların piyasadaki hâkimiyetine göre çeşitli gruplara yer verilmiş ve böylece tüm aracı 
kuruluşların bu kurullarda temsili hedeflenmiştir (Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.148-149).   
303 Üye olmayan aracı kuruluşların aracılık faaliyetleri SPK. tarafından durdurulacağı gibi, herhangi 
bir nedenle aracılık faaliyetinde bulunma yetkisi kaldırılan üyelerin de üyelikten kaydı silinir 
(TSPAKB. Statüsü m.4). Öte yandan aracı kuruluşlardan bankalar, bankacılık faaliyetleri bakımından 
benzer nitelik ve yapıdaki meslek kuruluşları Türkiye Bankalar Birliği veya Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği’ne de üye olmak zorundadırlar (bu kuruluşlar hakkında bkz.: Dursun, Bankacılık 
Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.172 vd.).  
304 Bunun dışında da TSPAKB. Statüsü’nde, Birlik genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma 
(m.11) gibi yetkiler de söz konusudur. SPK.’nın Birlik üzerindeki yetkileri ve özellikle aradaki 
ilişkinin niteliği konusunda bkz.: Yasin, s.175-178; Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.147.   
305 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin Anayasa m.135, bu kuruluşların temel 
işlevini, “belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
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disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak306, bu 

bağlamda özellikle haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, 

sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere 

araştırmalar yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu 

konuda üyelerini aydınlatmak ve kendisine mevzuatla bırakılan veya SPK. tarafından 

belirlenen konularda düzenlemeler yapmak307, bunları yürütmek ve denetlemek  

(Ser.PK. m.40/B-f.2) şeklinde ortaya konulabilir308. Birlik üyeleri, Birlik Statüsüne 

ve Birlikçe alınan kararlara, özellikle meslek kurallarına uymak zorunda olup, aksi 

davranışları disiplin yaptırımlarını gerektirir309.    

                                                                                                                                     
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının 
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve 
ahlâkını korumak” biçiminde düzenlemektedir. Ser.PK. m.40/B’ye ilişkin gerekçede, “Birliğin temel 
amacı mesleki disiplin ve işbirliğini sağlamak, meslek kurallarını oluşturarak sermaye piyasasında 
aracılık mekanizmasının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlik, modern sermaye piyasalarında 
görülen türde, belli sınırlar içerisinde düzenleme yapmaya yetkili bir meslek örgütü olarak fonksiyon 
ifa edecektir. (…)Aracı Kuruluşlar faaliyet gösterdikleri alanlarda sermaye piyasası mevzuatıyla 
getirilen çeşitli disiplin hükümlerine tabi olmakla birlikte, bir kamu kurumu niteliğini haiz meslek 
kuruluşu çatısı altında örgütlenecek bu kuruluşların, mesleki ilkeleri işbirliği içerisinde 
geliştirmelerinin yanı sıra, mesleki araştırmalara da yönelmelerinin sermaye piyasasına önemli 
yararlar sağlaması beklenmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.   
306 Bu çerçevede Birlik genel kurulunca, 13.12.2001 tarihinde, “TSPAKB. Üyelerinin Sermaye 
Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları” kabul edilmiştir. Meslek kuralları, 
genel meslek kuralları, müşterilerle, diğer üyelerle ve çalışanlarla ilişkiler için meslek kuralları 
şeklinde ayrılmaktadır (Sumer, Sermaye Piyasası Hukuku, s.151-155).     
307 Seri: V, No: 46 ve Seri: VIII, No: 34 ve SPK.’nın ilgili kararları uyarınca verilen düzenleme görevi 
kapsamında TSPAKB. yönetim kurulu, 04.08.2004 tarihinde, “Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşları Birliği Sicil Tutma Esasları”nı belirlemiştir.  
308 TSPAKB. Statüsü m.6’da Birliğin görev ve yetkileri daha detaylı bir biçimde sayılmıştır. Maddede 
Birliğin, üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden 
doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak; bu amaçla, hakem listesi oluşturarak, tarafların 
mutabakatı halinde hakem veya hakemleri atamak suretiyle HUMK. çerçevesinde tahkim hizmeti 
vermek [m.6/f.1-b.(h)] görev ve yetkisine sahip olduğu da belirtilmiştir. Buna dayanılarak TSPAKB. 
Tahkim Kuralları çıkarılmıştır.  
309 Ser.PK. m.40/B-f.2’de, TSPAKB.’nin, Birlik Statüsü’nde öngörülen disiplin cezalarını vermek 
amacıyla ilgili hususlarda, diğer kuruluşlarla işbirliği yapabileceği belirtilmiş, Birlik Statüsü’nde, 
disiplin cezalarının neler olduğu genel olarak sayılmış, ayrıntıları TSPAKB. Disiplin Yönetmeliği’nde 
düzenlenmiştir. Diğer taraftan, Ser.PK. m.40/C-f.5’te Birlik üyelerinin Statü’ye ve Birlik kararlarına 
uymakla yükümlü oldukları ifade edilmiş ve idari para cezalarını düzenleyen Ser.PK. m.47/A-f.2’de, 
bu yükümlülüğe uymayan üyelere TSPAKB. yönetim kurulunca idari para cezası verileceği 
öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak, aşağıda “Ser.PK. m.47/A’da Öngörülen 
Kabahatler” başlığı altında ilave açıklama ve değerlendirmeler yapılacaktır.  
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7. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB.), sermaye piyasasındaki 

gayrimenkul değerleme faaliyetleri bakımından mesleki düzen ve disiplini 

sağlayarak, sermaye piyasasında rol oynamaktadır. Kanuni temeli, konut finansman 

sistemi kapsamında Ser.PK.’ya eklenen 40/D maddesinde yer alan TDUB., 

TSPAKB. gibi, Anayasa m.135’te öngörülen kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşu şeklinde öngörülmüştür310. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına 

sahip olanların üye olmak zorunda olduğu Birliğin organları ve statüsü hakkında 

Ser.PK. m.40/D’de ayrı bir düzenleme yer almamakta olup, maddenin son fıkrasının 

atfı gereği bu konuda TSPAKB.’nin organlarını ve statüsünü hükme bağlayan 40/C 

maddesi geçerli olacaktır. Buna göre genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme 

kurulu şeklinde zorunlu organlara sahip olacak olan TDUB., hazırlanacak statünün 

yürürlüğe girmesiyle tüzel kişilik kazanacaktır.  

TDUB., bağımsız tüzel kişiliğine rağmen, çeşitli açılardan SPK.’nın vesayeti 

altındadır. Ser.PK. m.40/D’nin atfı gereği, Birliğin her türlü işlem ve hesaplarının 

denetim ve Birlik kararlarına itiraz mercii SPK. olup (Ser.PK. m.40/C-f.6), Birlik, 

alacağı kararlarda ve yapacağı düzenlemelerde, SPK.’nın yapacağı düzenlemelere 

uymakla yükümlüdür (Ser.PK. m.40/D-f.4). 

Birliğin görev ve yetkileri de TSPAKB.’ne benzer şekilde öngörülmüştür. 

TDUB., gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin 

gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik 

üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde 

çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, 

haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla 

verilen veya SPK. tarafından belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, 

                                                
310 Madde gerekçesinde Birliğin kurulma amacıyla ilişkili olarak; “Gayrimenkul değerleme uzmanları, 
konut finansmanı sisteminde şahsen değerleme yapma imkanına sahip olmaktadır. Bu nedenle, 
gayrimenkul değerleme uzmanlığı faaliyetinin yaygınlaşabileceği öngörülerek, mesleki gelişmenin 
sağlanabilmesi, değerleme ilke ve kurallarının belirlenmesi, standartların oluşturulması ve 
lisanslamaya ilişkin faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının yürütülebilmesi amacıyla, değerleme 
uzmanlarının bir meslek birliğine kavuşturulmaları amaçlanmaktadır” açıklamasına yer verilmiştir.  
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denetlemek, Birlik Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda 

üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve 

yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak görev ve yetkilerine 

sahiptir. Bundan başka, Birliğin bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri 

konusunda istatistikler oluşturma ve yayınlama görevi bulunmaktadır. Bu çerçevede 

konut finansmanı kapsamında yapılan değerlemelere ilişkin bilgilerin, Birlik 

tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre Birliğe iletilmesi zorunluluğu 

getirilmiştir. Birlik üyeleri, Birlik statüsüne ve Birliğin alacağı kararlara uymakla 

yükümlü olup, bu yükümlülüğe uymama idari para cezasını gerektirmektedir 

(Ser.PK. m.40/D-f.5, m.47/A-f.3)311.  

II. SERMAYE PİYASASI SUÇLARI 

Sermaye piyasasına ilişkin temel kavram ve kurumlar ele alındıktan sonra, 

sermaye piyasası suçları kavramı başta olmak üzere, bununla ilgili bazı hususların 

genel olarak incelenmesi, gerçeğe aykırılıktan doğan suçlara ilişkin de genel bir 

görünüm ortaya koyacaktır.  

A. Sermaye Piyasası Suçları Kavramı 

Sermaye piyasası suçları kavramı, genel olarak sermaye piyasasının 

düzenlenmesinde, özel hukuk ve idare hukuku (ekonomik idare hukuku) 

normlarından başka, ceza hukukunun araçlarından da yararlanılmasıyla ilişkili bir 

husustur. Farklı bir anlatımla bu alana ceza hukuku korumasının sağlanmasını ifade 

etmektedir. Ceza hukukunun temel işlevi ise, toplumsal yaşamın asli değerlerini, 

diğer bir ifadeyle hukuksal değerleri korumaktır312. Ancak buradaki hukuksal 

                                                
311 Ser.PK. m.40/D’ye aykırı hareket etme, m.47/f.1-b.(C)’de suç olarak da düzenlenmiştir. Her iki 
düzenleme arasındaki ilişki konusunda aşağıda “Ser.PK. m.47/A’da Öngörülen Kabahatler” başlığı 
altındaki açıklamalara bakılmalıdır.  
312 Yener Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara, Seçkin, 2003, 
s.436; Dimitris Ziouvas, Das Neu Kapitalmarktstrafrecht, Europäisierung und Legitimation, Ius 
Criminale, Schriftenreihe zum europäischen Strafrecht, Hrsg. von Ulrich Sieber, Band 13, Köln, Carl 
Heymanns, 2005, s.111 vd.. Nitekim ceza hukukunun başlıca kavramı olan suçlar, aynı zamanda bir 
hukuksal değeri ihlal etmekte (Kayıhan İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, 2. Kitap, Yeniden gözden 
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değerler, ceza hukukunun yardımcılık niteliği gereği313, cezaya layık ve muhtaç 

olan314, sonuç olarak ilgili düzen açısından, ihlal edilmesinin sonuçları noktasında en 

önemli değerlerdir315.  

Genel olarak sermaye piyasası hukuku ve bu bağlamda sermaye piyasası 

suçları bakımından, sermaye piyasasının işlevselliği ve yatırımcının korunması 

hukuksal değerler olarak öne çıkmaktadır316. Başlı başına etkin, kurumlarının ve 

işleyiş mekanizmalarının faal olduğu bir sermaye piyasasının kamu ekonomisi 

bakımından önemi ve bu konudaki kamu yararı317 ile yatırımcıların dürüst ve adil 

işleyen piyasaya yönelik sahip oldukları güven, sözü geçen değerlerin, hukuksal 

korunmaya layık ve muhtaç bir nitelik arz ettiklerini göstermektedir318.  

                                                                                                                                     
geçirilmiş 2. Bası, İstanbul, Beta, 2000, s.87) veya karşılığını oluşturan yaptırımla söz konusu değeri 
korumaktadır.  
313 Kayıhan İçel, Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım, 1. 
Kitap, Yeni Yasalara Göre Güncellenmiş Beşinci Bası, İstanbul, Beta, 2006, s.17; Ünver, Hukuksal 
Değer, s.692 vd.  
314 Günümüzde özellikle Alman doktrininde hâkim olan görüş, belirli bir alana veya fiile ceza hukuku 
müdahalesinin gerekli olup olmadığının saptanmasında cezaya liyakat ve cezaya muhtaçlık ölçütlerine 
göre değerlendirme yapılması gerektiğidir. Hukuksal değeri ihlal eden bir davranış, toplumda önemli 
tehlikelere ve zararlara yol açmaya elverişli olduğu için genel olarak kınanıyorsa cezaya layık kabul 
edilirken, hukuksal değerin, dolayısıyla toplumun, söz konusu nitelikteki tehditlerden veya ihlallerden 
korunması açısından cezanın vazgeçilmez araç olması halinde cezaya muhtaçlıktan söz edilmektedir 
(Ünver, Hukuksal Değer, s.672-673; Ziouvas, s.109). Belirtmek gerekir ki, liyakat ve muhtaç olma 
değerlendirmesi, aşağıda sermaye piyasasına ilişkin olarak değinileceği üzere, herhangi bir alandaki 
bir hukuksal değerle ilgili düzenleme yapılması noktasında, korunmaya layık (veya korunmaya değer) 
olma ve korunmaya muhtaçlık (veya korunma zorunluluğu) şeklinde genel olarak da kabul 
edilmektedir (Roland Schmitz, “Der Strafrechtliche Schutz des Kapitalmarkts in Europa”, ZStW 115, 
Heft 3, 2003, s.504; Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.30-31).       
315 Günümüzde, toplumsal yaşantı yönünden en önemli değerleri özel biçimde korumak ceza 
hukukunun özel işlevi olarak belirtilmektedir (İçel, Donay, s.10).  
316 Sermaye piyasası hukukuna ilişkin açıklamalarda ifade edildiği gibi, sermaye piyasasının 
işlevselliği, kurumsal, faaliyetsel ve dağıtıcı işlevselliği içermektedir. Özellikle yatırımcıların bir 
bütün olarak (bireysel olmayan) korunması bağlamında, yatırımcıyı koruma ile işlev korunması 
birbiriyle çok yakından ilişkili olup, sonuçta bir madalyonun iki yüzü gibidirler (Luigi Foffani, 
“Schutz des Kredit-, Börsen- und Finanzwesens”, Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen 
Union, Rechtsdogmatik, Rechtsvergleich, Rechtspolitik, Freiburg-Symposium, Herausgegeben von 
Klaus Tiedemann, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns, 2002,  s.343). Farklı bir ifadeyle 
bunlar, sermaye piyasası hukukunun çifte işlevi olup, pratik olarak ayrılamazlar (Ziouvas, s.139).     
317 Bu konudaki ortak yararın taşıyıcısının, yegâne kişiler bütünlüğü olarak devlet olduğu söylenmiştir 
(Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.24).  
318 Kümpel, Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.24, 30 vd.; Schmitz, s.504 vd.; Foffani, s.343. 
Borsa düzeyinde organize piyasalarda, alıcı ve satıcıların karşı tarafı tanımadan arz ve taleplerini 
sunmak durumunda olmaları, dolayısıyla anonim bir ticaretin gerçekleşmesi ve fakat anonimliğe 
rağmen adil bir piyasanın gerçekleşeceğine ilişkin önceden bir güvenin bulunması yönünden, 
borsadaki işlemlerde korunmaya muhtaç olmanın daha fazla olduğu belirtilmiştir (Schmitz, s.507).  
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Bu noktada sermaye piyasasının ve bir hukuksal değer olarak piyasanın 

işlevselliğinin ve bunun bir uzantısı niteliğindeki yatırımcının korunmasının ceza 

hukuku normları açısından ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Gerek söz konusu 

değerlerin taşıdıkları önem gerekse bunların ihlalinin ortaya çıkaracağı sonuçlar 

itibariyle, ağır toplumsal tehlike ve zararlara yol açmaya elverişli olması, bazı ihlaller 

açısından ise cezanın önleyici etkisinden yararlanmanın zorunlu bulunması cezaya 

layık ve muhtaç bir durum ortaya çıkarmaktadır319. Cezaya muhtaç olma 

bakımından, mevcut suç tipleriyle olan korumanın yetersiz olup olmadığı da önemli 

bir değerlendirmedir320. Sonuç olarak bu konuda öngörülen suçların, sözü geçen 

hukuksal değerleri ihlal eden, cezaya layık ve muhtaç olduğu kabul edilen fiillerden 

oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır.   

Bu çerçevede sermaye piyasası suçlarını, piyasanın işlevselliği ve 

yatırımcının korunması şeklindeki hukuksal değerleri ihlal eden, karşılığında 

öngörülen yaptırım bakımından ise söz konusu değerleri koruyan suçlar olarak 

tanımlamak mümkündür. Sermaye piyasasının işlevselliği ve yatırımcının korunması, 

bir bütün olarak sermaye piyasası düzeni içerisinde değerlendirildiğinde, bu düzene 

ilişkin normların ihlalinden doğan suçlar biçiminde de bir tarif verilebilir.  
                                                
319 Cezaya liyakat bakımından, sermaye piyasalarının, özel ticarete kıyasla kamusal niteliklerinin tek 
başına koruma unsuru sunmayacağı, çünkü kamusal piyasalardaki ticaretin tümüyle garanti 
edilmesinin söz konusu olmadığı, ancak özel, resmi bir denetim ve düzenlemenin, belirli bir 
güvencenin mevcut olduğu organize piyasalara ilişkin piyasa katılımcılarının gösterdikleri özel 
güvenin, dolayısıyla hukuki değer olarak bu piyasaların işlevselliğinin korunmaya layık olduğu ifade 
edilmiştir (Harro Otto, “Anmerkungen zum strafrechtlichen Schutz des Finanzwesens und 
Handelgesellschaften (Art. 49-56)” Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen Union, 
Rechtsdogmatik, Rechtsvergleich, Rechtspolitik, Freiburg-Symposium, Herausgegeben von Klaus 
Tiedemann, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns, 2002, 354; benzer şekilde Ziouvas, s.154-
155, 173). Konuya genel olarak yaklaşan bir görüş ise, çevre suçlarını örnek vererek, bu tür suçlarda 
çevrenin kendisinin de bir hukuksal değer, insan hayatının temeli olduğu, sermaye piyasasının hayatın 
doğal temeli özelliğinde olmasa da işlevselliğinin, ekonomi ve ortaklıklar sisteminin esasını 
oluşturduğu, bu nedenle onun ceza hukukunun –sınırlı- araçlarıyla da korunmasının meşru ve amaca 
uygun bulunduğu sonucuna varmıştır (Schmitz, s.508). 
320 Menkul kıymetler, mallar ve diğer haklara ilişkin ticaretin, hileye dayanan ve maddi zarara sebep 
olan davranışlara karşı dolandırıcılık suç tipi kapsamında korunduğunun varsayıldığı, bu nedenle 
cezaya liyakat ilkesinin, -temelde soyut tehlike suçlarına karşı nasıl yaklaşılacağından bağımsız- 
malvarlığını korumanın önünde piyasaların cezai korunmasına onay verip vermediği sorulmuştur 
(Otto, s.353). Buna karşılık, öncelikle sermaye piyasası gibi bireyüstü hukuksal değerlerin, çoğunlukla 
soyut tehlike suçları aracılığıyla korunabildiğine ve bunun cezaya liyakat düşüncesi ile hukuksal değer 
koruması arasındaki ilişkinin çözümüne götürdüğüne itiraz edilemeyeceği, öte yandan bireysel 
yararlara ilişkin mevcut koruma, dolaylı olarak bireyüstü hukuksal değerlerin korunmasına hizmet 
etse de Devletin, önemli kabul edilen kurumları ceza hukuku araçlarıyla korumasına karşı 
çıkılamayacağı ileri sürülmüştür (Schmitz, s.508). 
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Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını (piyasanın 

işlevselliğini) ve tasarruf sahiplerinin (yatırımcının) hak ve yararlarının korunmasını 

konu edinen Ser.PK., bununla ilgili düzenlemeler kapsamında birtakım suçlara da yer 

vermiş, böylece düzenleme konularına ceza hukuku koruması da sağlamıştır321. 

Kanunda bazı yeni suç tiplerine yer verildiği gibi, mevcut suç tiplerinin bu alana 

özgü halleri de düzenlenmiştir322. Bunun dışında diğer kanunlardaki suçlar da dikkate 

alınmış, sermaye piyasasına ilişkin fiillerin daha ağır yaptırımlarla karşılanması 

sonucunu veren düzenlemeler yapılmıştır323. Keza son araç olarak cezaya 

başvurulmuş, cezaya muhtaç görülmeyen ihlaller bakımından idari tedbirler ve idari 

para cezaları düzenlenmiştir324.  

Yukarıdaki tespit ve değerlendirmelere göre Türk hukuku açısından sermaye 

piyasası suçlarının dar anlamda Ser.PK.’da düzenlenen suçlardan oluştuğu, geniş 

anlamda ise diğer kanunlarda yer alan ve fakat piyasanın işlevselliği ile yatırımcının 

korunması hukuksal değerleriyle veya genel olarak sermaye piyasası düzeniyle 

ilişkili olan suçları da kapsamına aldığı söylenebilir325.  

B. Sermaye Piyasası Suçlarının Yakın Kavramlarla İlişkisi 

Sermaye piyasası suçlarının birtakım yakın kavramlarla olan ilişkisinin ortaya 

konması, bu suçların özelliklerinin daha iyi kavranmasına ve söz konusu 

kavramlardan olan farklılıklarının anlaşılmasına yardımcı olacağı gibi, bu konuda 

                                                
321 Bu konuda gerekçede “Tasarının uygulanması önceki bölümlerde konulmuş bulunan mükellefiyet 
ve mecburiyetlere tam olarak uyulmasına bağlıdır. Bu bakımdan müeyyide bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır” ifadeleri kullanılarak, cezaya muhtaçlık değerlendirmesi yapılmıştır.  
322 Örneğin içeriden öğrenenlerin ticareti suçu ile ilgili olarak gerekçede, “Daha önce hukuk 
sistemimizde yer almayan ve fakat Türk Sermaye piyasasının gelişmesi için hayatî önem taşıyan bu 
konu Taslakta düzenlenirken” sözleriyle cezaya layık olduğu vurgulanarak yeni bir suç tipi 
öngörülmüştür. TCK.’da karşılığı bulunan işleme dayalı manipülasyon ve güveni kötüye kullanma 
suçları açısından ise, yapılan düzenlemelerin “sermaye piyasasının özelliklerine uygun ve geniş 
kapsamlı” oldukları belirtilmiştir.      
323 Örneğin “Cezai Sorumluluk” başlığını taşıyan 47. madde, “Diğer kanunlara göre daha ağır cezayı 
gerektirmediği takdirde” cümlesiyle başlamakta, “Cezaların Artırılması” başlıklı 48. madde ise 
birtakım fiillerin genel hükümlere göre belirlenen cezalarının artırılmasını öngörmektedir.   
324 Bu konuda daha önce SPK. ile ilgili olarak yapılan açıklamalara da bakılmalıdır.  
325 Diğer kanunlardaki suçlarla olan ilişki, doğrudan Ser.PK.’nın yukarıda değinilen ilgili hükümleri 
veya diğer kanunların sermaye piyasasıyla ilgili düzenlemeleri aracılığıyla kurulduğu gibi, söz konusu 
suçların niteliği itibariyle, dolaylı olarak da bu bağlantı sağlanabilir.  
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yapılacak değerlendirmelerin daha kapsamlı ve sağlıklı olmasına da katkı 

sağlayacaktır. Beyaz yaka suçları, ekonomik suçlar ve bankacılık suçları, sermaye 

piyasası suçlarıyla yakın ilişkisi olan kavramların başında gelmektedir.  

1. Beyaz Yaka Suçlarıyla İlişkisi  

Kavram olarak ilk defa kriminolog ve sosyolog Edwin H. Sutherland 

tarafından, 1939 yılında ortaya atılan beyaz yaka suçu terimi326, kendisi tarafından 

“saygınlık ve yüksek sosyal statüye sahip bir kişi tarafından mesleğini icra sırasında 

işlenen suç” şeklinde ifade edilmiştir327. Bu tanımda failin sosyal statüsü ve fiilin 

mesleki faaliyet sırasında gerçekleştirilmesi iki temel unsurdur328. Söz konusu tanım 

ve özellikle failin sosyal statüsünün esas alınması yoğun bir şekilde eleştirilmiş329, bu 

çerçevede kavramın yeniden tanımlanması veya daha esnek hale getirilmesi 

önerilmiştir. Bu bağlamda failin sosyal statüsüne bakılmaksızın, suçun mesleğin 

icrası sırasında işlenmesi yönünü temel alan mesleki suç ve birtakım ortaklık veya 

daha geniş bir tabirle organizasyonların faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçları esas 

                                                
326 Söz konusu kavram, Sutherland tarafından, başkanı olduğu Amerikan Sosyoloji Derneği’nin Aralık  
1939’daki yıllık toplantısında yaptığı başkanlık konuşmasında kullanılmış, daha sonra “Beyaz-Yaka 
Suçluluğu” adıyla bir makale yayınlanmıştır (Amerikan Sosyoloji Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Şubat 1940, 
s.1-12). Adı geçen makalenin Türkçe çevirisi için bkz.: Edwin H. Sutherland, “Beyaz-Yaka 
Suçluluğu”, Çev.:  Selman Dursun, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi [5], Prof. Dr. Dr. 
h. c. mult. Claus Roxin’e Armağan, Suç Politikası, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına 
Hazırlayan: Yener Ünver, Ankara, Seçkin, 2006, s.295-305.    
327 Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, The Uncut Version, With an Introduction by Gilbert 
Geis and Colin Goff, New Haven and London, Yale University Press, 1983, s. 7. Söz konusu 
kavramla Sutherland, belirli bir tanımlama yapmaktan ziyade, kriminoloji alanında çoğunlukla 
incelenmeyen suçlara dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etmiştir. Nitekim beyaz yaka suçuna ilişkin 
verdiği tanımın kesin olmadığını, yaklaşık olarak bu şekilde bir tanımın verilebileceğini vurgulamış, 
üst sosyoekonomik sınıftaki kişilerin fiilleri bakımından uygunluk taşıması nedeniyle söz konusu 
deyimi kullandığını belirtmiştir (Sutherland, White Collar Crime, s.7).  
328 Bu nedenle saygın veya yüksek sosyal statü sahibi olmayan kişilerin fiilleri ile üst sınıfın mesleki 
faaliyetlerinin bir parçası olmayan fiiller, beyaz yaka suçunun kapsamı dışındadır (Sutherland, White 
Collar Crime, s.7).  
329 Sutherland, sadece kanunda suç olarak düzenlenen veya ceza mahkemelerince mahkumiyet kararı 
verilmiş fiilleri değil, örneğin idari kurul ya da komisyonların ilgilendiği olayları, çeşitli nedenlerle 
ceza mahkemelerinin önüne getirilmeyen veya mahkumiyet kararı verilmeyen fiilleri de krimonolojik 
açıdan beyaz yaka suçu içerisinde değerlendirmiştir (Sutherland, “White Collar Criminality”, s.299-
301). Özellikle kanunen suç sayılmayan fiillerin bu kapsamda değerlendirilmesi çeşitli yazarlarca 
eleştirilmiştir. Öte yandan tanımda failin saygınlığı ve sosyal statüsüne yer verilmesi, bunun belirli bir 
ölçüsünün olmaması yönüyle eleştiriye uğramıştır (Hazel Croall, White Collar Crime, Criminal 
Justice and Criminology, Buckingham, Philadelphia, Open University Pres, 1992, s. 8-9).  
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alan ortaklık (organizasyon) suçu terimleri öne çıkmıştır330. Daha sonra doktrinde ve 

özellikle uygulamada faile değil, fiile odaklanan, işlenen suçun niteliğini esas alan 

bir yaklaşım gelişmiş ve “para veya malvarlığı elde etmek; ödemeden veya para ve 

malvarlığı kaybından (zarardan) kaçınmak veya bir iş veya meslek avantajını 

sağlamak için, fiziksel olmayan araçlar ve gizlilik veya hile yoluyla işlenen kanuna 

aykırı fiil veya fiiller serisi” olarak beyaz yaka suçu tanımlanmıştır 331. 

Beyaz yaka suçlarına ilişkin farklı tanımlamalara karşın, bunları, diğer 

suçlardan ayıran birtakım temel özelliklerin olduğu da ileri sürülmüştür. Buna göre, 

bu suçların rutin mesleki faaliyet görüntüsü altında, mesleki uzmanlık veya yapının 

kullanılarak gerçekleştirilmesi, böylece görünürde çok az delil olması, düşük 

görünürlük özelliğini ortaya koymaktadır. Karmaşıklık bir diğer özellik olup, failin 

mesleki durumunun uzmanlık gerektirmesi, birçok kişiyi kapsayan yüksek derece 
                                                
330 Croall, s. 9-10; Susan P. Shapiro, “Collaring the Crime, not the Criminal: Reconsidering the 
Concept of White-Collar Crime”, American Sociological Review, Volume: 55, No: 3, June 1990, s. 
346-347; Earl R. Quinney, “The Study of White Collar Crime: Toward a Reorientation in Theory and 
Research”, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Volume: 55, No: 2, 
June 1964, s. 208-210. Her ne kadar Sutherland sosyal statü ve meslek unsurları çerçevesinde bir 
değerlendirme yapmışsa da konuyla ilgili çalışmasında kişilerin değil, organizasyonların (kurumların) 
fiillerini incelemiş, bu kapsamda bazen kişilerin sosyal statüsü, bazen mesleği ve bazen de ortaklık 
yapılarına odaklanmıştır (Jerold H. Israel ‘v.d.’, White Collar Crime: Law and Practice, Second 
Edition, St. Paul, West, 2003, s. 3).      
331 Herbert Edelhertz, The Nature, Impact and Prosecution of White Collar Crime’dan naklen 
Israel ‘v.d.’, s. 4. Doktrindeki bu tanımlamadan başka uygulamada, ABD. Adalet Bakanlığı, Adli 
İstatistik Bürosu, Ceza Adaleti Verileri Terminoloji Sözlüğü 215 (2. Bası 1981)’de “finansal kazanç 
için, hile yoluyla, mesleki statüsü müteşebbis, mesleki veya yarı-mesleki olan ve kendi özel mesleki 
hünerlerini ve imkânlarını kullanan kişilerce işlenen; keza finansal kazanç için, hile kullanarak ve 
mesleği ne olursa olsun, iş ve idare hakkında özel teknik ve mesleki bilgiye sahip kimse tarafından 
işlenen, şiddet içermeyen suç” tanımlaması yapılmış, 1983 tarihli Adalet Bakanlığı, Başsavcılık 
Raporu’nda, “… para, mal veya hizmet elde etmek; ödemeden veya para kaybından (zarardan) 
kaçınmak veya bir iş veya meslek avantajını korumak için, - fiziksel güç veya şiddet kullanımı veya 
tehlikesinden çok- hile ve gizliliğin kullanıldığı kanuna aykırı hareketler. Beyaz yaka suçluları, 
yönetim, sanayi, meslek ve kamu kurumları nezdinde sorumlu ve güvenilen konumundadırlar” 
açıklamasına yer verilmiştir. Federal Soruşturma Bürosu (Cynthia Barnett, Yeknesak Suç Bildirimi 
Verileri Kullanılarak Beyaz Yaka Suçunun Ölçümü (UCR) (2002)’de ise, “… hile, gizlilik veya güven 
ihlalinin karakterize ettiği ve fiziksel güç veya şiddettin kullanımı veya tehdidine dayanmayan kanuna 
aykırı hareketler. Bireyler ve kurumlar, para, mal veya hizmet elde etmek, ödemeden ya da para veya 
hizmet kaybından kaçınmak veya kişisel veya işsel (ticari) avantajı korumak için bu fiilleri 
gerçekleştirirler” ifadeleri kullanılmıştır. Uygulamadaki bu tanımlama, suçların soruşturulması ve 
kovuşturulmasındaki öncelikleri belirlemede ve buna ilişkin kaynak dağılımında esas alınmıştır (Israel 
‘v.d.’, s. 5-7; J. Kelly Strader, Understanding White Collar Crime, Newark, LexisNexis, Matthew 
Bender, 2002, s.1-2; Marvin G. Pickholz, Stephen Horn, Justin D. Simon, Guide to White Collar 
Crime: a Practical Guide for the Corporate Counselor, Washington, D.C., Bureau of National 
Affairs, 1986, s. 3). Belirtmek gerekir ki bu tanımlamalar da çeşitli yönlerden eleştirilmiş, beyaz yaka 
suçunda failin konumunun göz ardı edilemeyeceği, belki de en iyi tanımın bunların birleştirilmesi 
olduğu ifade edilmiştir (Israel ‘v.d.’, s. 5; Pickolz, Horn, Simon, s. 3).     



 94 

organize niteliği ve bir tahrifat ağı içerebilmesi, keza ihlal edilen düzenlemelerin de 

karmaşık olması bu kapsamdadır. Söz konusu karmaşıklık, işlevlerin paylaşıldığı, 

sorumlulukların aktarıldığı meslek ve organizasyonlarda artmakta, özellikle 

organizasyon bünyesinde işlenen suçlarda sorumlu kişiyi saptama zorlaşmaktadır. 

Dolayısıyla sorumluluğun yayılması bir özellik olarak belirmektedir. Çoğu beyaz 

yaka suçunda, belirli bir mağdur bulunmayabilir veya mağdur idare, şirket gibi soyut 

bir varlık olabilir ya da çok küçük bir zarara maruz birden çok mağdur bulunabilir.  

Mağduriyetin yayılması özelliği kapsamında, birçok mağdurun küçük kayıpları, 

faillerin çok büyük kazançları şeklinde gerçekleşebilir. Bütün bu özellikler, 

soruşturma ve kovuşturmanın zorluğuna sebep olur ve bu suçların mağdurlar, 

denetçiler, kolluk tarafından fark edilmesi, soruşturulması güçtür. Soruşturma 

makamlarının, faillerle aynı teknik bilgiye sahip olması gerekebilir ve karmaşık 

suçların ortaya çıkarılması çok uzun süren bir soruşturmayı zorunlu kılabilir. Bu 

zorluklar kovuşturma aşamasında, ispat noktasında kendini gösterir ve sorumlu 

kişinin belirlenmesi, ciddi cezaların verilmesi söz konusu olmayabilir. Bundan başka, 

kanunların muğlâklığı istismara açık boşluklara yol açmakta ve cezai sorumluluğun 

saptanmasında sorun yaşanmaktadır. Keza bu suçlar, geleneksel olarak kötü kabul 

edilen, kendiliğinden haksız (mala in see) olmayıp, kanun koyucu suç haline getirdiği 

için haksız, yani yasaklanmış haksızlıklar (mala prohibita) olduğundan332, kast, 

kusurluluk ve hata333 gibi konularda cezai statünün muğlâklığı söz konusu 

olmaktadır334. 

Beyaz yaka suçlarına ilişkin bir liste olmamakla birlikte, bazı suçlar 

çoğunlukla bu şekilde değerlendirilmektedir ki sermaye piyasası suçları da bunların 

başında gelmektedir. Sermaye piyasası suçları, beyaz yaka suçlarının faile, mesleğe 

                                                
332 Söz konusu ayırım ve genel olarak suçların ağırlıklarına göre derecelendirilmesi hakkında bkz.: 
Fatih Selami Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar 
Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul, Kazancı, 1995, s.8-11.  
333 Yasaklanmış haksızlık niteliğindeki suçlar ve bu suçlarda hata kurumunun gösterdiği özellikler 
hakkında bkz.; Michael L. Travers, “Mistake of Law in Mala Prohibita Crimes”, The University of 
Chicago Law Review, Vol. 62, No: 3, 1995, s. 1301 vd.   
334 Croall, s. 12-16.  Belirtmek gerekir ki bu özellikler, beyaz yaka suçlarının hepsinde aynı şekilde 
bulunmayabilmektedir. Bazılarında söz konusu özellikler daha yaygın iken, diğer bazılarında daha az 
bulunabilir veya hiç görülmeyebilir. Keza özelliklerden bir kısmı, beyaz yaka suçu olmayan suçlarda 
da söz konusu olabilir. Buna rağmen, bu hususlar yine de beyaz yaka suçlarını diğer suçlardan ayırt 
etmede kullanılabilecek niteliktedir (Croall, s.16).  
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odaklanan tanımlamalarının yanı sıra, özellikle fiili öne çıkaran tarifi içerisine 

rahatlıkla sokulabilir335. Beyaz yaka suçlarının yukarıda sayılan özelliklerinden 

bazıları, sermaye piyasası suçlarında, piyasanın yapısına bağlı olarak daha çok öne 

çıkar. Özellikle borsalardaki fiyat oluşumunu etkilemeyle bağlantılı suçlarda çok 

sayıda yatırımcı mağdur olabilir, farklı bir ifadeyle mağduriyetin yayılması söz 

konusu olabilir. Bunun gibi piyasanın yapısının ve işleyişinin her açıdan uzmanlık 

gerektirmesi, sermaye piyasası suçlarının düşük görünürlük ve karmaşıklık 

özelliklerine sahip olmasını sonuçlamaktadır. Söz konusu karmaşıklık, sermaye 

piyasasında faaliyet gösteren kurumsal yapılarla ilişkili olarak artmakta, bu nedenle 

suçların soruşturulması ve kovuşturulması güçleşmektedir. Sermaye piyasası 

işlemlerinin çeşitliliği karşısında ilgili düzenlemelerde boşluklar söz konusu 

olabilmektedir. Suçların bir kısmı yasaklanmış haksızlıklar niteliğinde olsa da 

kendiliğinden haksız olanlarda dahi sermaye piyasası işlemlerinin özelliklerinden 

kaynaklanan nedenlerle cezai sorumluluğun saptanmasında zorluk ortaya 

çıkabilmektedir.  

2. Ekonomik Suçlarla İlişkisi    

 Beyaz yaka suçlarında genel olarak kabul edilen tanımlamalar bulunmasına 

karşılık, ekonomik suçlar bakımından üzerinde uzlaşılmış bir tarife rastlamak zordur. 

Genel olarak ekonomik suçlar, fail, mağdur ve toplum için ekonomik sonuçları olan 

veya daha dar anlamıyla fail açısından temel amacın ekonomik kazanç olduğu fiiller 

                                                
335 Örneğin içeriden öğrenenlerin ticareti suçunda, birincil içeriden öğrenenler olarak nitelenen 
yönetici ve denetçilerin fiilleri, faillerin sosyal statüsü açısından beyaz yaka suçu olarak 
değerlendirilmektedir (Ziouvas, s.51). Sutherland da eserinde, sermaye piyasasına ilişkin ihlalleri, 
şirketlerin veya yöneticilerinin dolandırıcılık ve güven ihlalini içeren uygulamalarını ifade eden 
finansal manipülasyonlar üst başlığı içinde değerlendirmiştir (Sutherland, White Collar Crime, s.51, 
153 vd.). Fiili esas alan görüşler ise, genel olarak beyaz yaka suçu sayılan menkul kıymet 
dolandırıcılığı gibi suçların, sadece yüksek sosyal statü sahibi kişilerce değil, farklı arka plana sahip 
kişilerce de işlendiğini belirtmekte ve bu şekilde sermaye piyasası suçlarını beyaz yaka suçu 
saymaktadırlar (Strader, s.1-2, 85). Sermaye piyasasının yapısından ve ekonomik sistemdeki yerinden 
yola çıkılarak, “Menkul kıymetler piyasaları, modern kapitalist toplumların başlıca kurumları 
arasındadır ve bu nedenle bunların manipülasyonu, ulusal ve uluslararası anlamıyla başlıca beyaz-
yaka suçudur” (John Hagan, Patricia Parker, “White-Collar Crime and Punishment: The Class 
Structure and Legal Sanctioning of Securities Violations”, American Sociological Review, Volume: 
50, No: 3, June 1985, s.302).       
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olarak nitelendirilmektedir336. Özelde ise ekonomik suçlar, ekonomik sistemlere göre 

tanımlandıkları gibi, işlevsel olarak kriminolojik yönden yapılan incelemelerin yanı 

sıra, ceza hukuku ve hatta ceza muhakemesi hukuku alanlarında da konu 

değerlendirilmektedir337. Kriminolojik açıdan ekonomik suçlar, beyaz yaka suçlarıyla 

bağlantılı ele alınmakta ve özellikle söz konusu suçların, faili değil, fiili esas alan 

tanımlamaları ekonomik suç şeklinde adlandırılmaktadır338. Bu kapsamda suçun 

işlenme biçimiyle ilişkili kavramlar olan mesleki suç ve ortaklık (organizasyon) 

suçları ekonomik suçun alt ayrımları olarak nitelendirilmektedir339. Ceza hukuku ve 

özellikle ekonomi ceza hukuku bakımından korunan hukuksal değer ölçütü 

çerçevesinde konu irdelenmekte ve ekonominin işlevselliği, ekonomi düzeni bir 

değer olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda sistem ve zarar ilişkili tanımlamalar 

yapılmaktadır. Sosyal piyasa ekonomisinin gereklerini, unsurlarını ihlal eden fiiller, 

sistem ilişkili ekonomik suç olarak tanımlanmakta, buna karşılık ekonomik yaşamın 

sosyal değerlerine zarar veren veya genel ekonomik yaşamın araçlarını kötüye 
                                                
336 Peter P. Lejins, “Theory, History and Current Policy Issues Regarding Economic Crime”, Report, 
The Sanctions in the Field of Economic Criminal Law, Proceedings of the Meeting of 
Kristiansand, Kristiansand/Norway, 10th - 13th September 1983, Bonn, International Penal and 
Penitentiary Foundation, 1984, s.9; Dag Lindström, “Historical Perspectives: Swedish and 
International Examples”, New Perspectives on Economic Crime, Edited by Hans Sjögren, Göran 
Skogh, Cheltenham, Elgar, 2004, s.128.  
337 Geleneksel sosyalist bakış açısına göre ekonomik suç, sadece devletin planlı ekonomiye ilişkin 
kurallarıyla ilişkili iken, kapitalist toplumlarda esasen ticari şirketlerin faaliyetleriyle bağlantılıdır 
(Klaus Tiedemann, “International Research Tasks in the Field of Economic Crime – from a 
Criminological and Jurisprudential Point of View”, Economic Crime – Programs for Future 
Research, Ed. Dan Magnusson, Research on Economic Crime, Report No 18, Stockholm, The 
National Council for Crime Prevention Sweden, 1985, s.99). Ekonomik suçların farklı açılardan 
yapılan tanımlamaları için bkz.: Fatih Selami Mahmutoğlu, Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi 
Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar, Ankara, Seçkin, 2003, s.29 vd.; Dursun, 
Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.33 vd.    
338 Yukarıda değinilen ve Herbert Edelhertz’in beyaz yaka suçunu, fiilin işlenme amacını ve biçimini 
esas alan tanımlaması, daha sonra ekonomik suç tanımı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Israel ‘v.d.’, 
s. 5; Peter Finn, Alan R. Hoffman, Prosecution of Economic Crime, Exemplary Projects, 
Washington, U.S. Department of Justice, 1976,  s.2; Giuseppe Di Gennaro, Eduardo Vetere, 
Economic Crime, Problems of Definition and Research Perspectives, Report, European 
Symposium of Social Defence on Economic Crime, Rome, y.y., 1977, s.39-40). Alman hukukunda 
ise, kriminolojik bakımdan ve tarihsel gelişim itibariyle, Sutherland’ın fail eksenli klasik tanımı ve 
sonraki gelişmeler esas alınmaktadır (Klaus Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, Einführung und 
Allgemeiner Teil mit wichtigen Rechtstexten, Köln, Berlin, München, Carl Heymanns, 2004, s.20-21; 
Gerhard Dannecker, “Die Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts in der Bundesrepublik 
Deutschland”, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, Hrsg. Heinz-Bernd Wabnitz, 
Thomas Janovsky, München, C. H. Beck, 2004, s.16).   
339 Klaus Boers, Ursula Nelles, Allit Nippert, “Limited Knowledge, Unmarked Spaces and Increased 
Opportunities After Reunification. Economic Crime in Germany”, La Criminalite Economique et 
Financiere en Europe (Economic and Financial Crime in Europe),Sous la direction de Paul Ponsaers, 
Vicenzo Ruggiero, Paris, L’Harmattan, 2002, s.99.   
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kullanan fiiller zarar temelli bir tanımlama şeklinde ortaya konmaktadır340. Bunun 

dışında ceza muhakemesinde, soruşturma ve kovuşturmada karşılaşılan ortak 

sorunlardan ve uzmanlaşma gerekliliğinden yola çıkılarak ekonomik suç kavramına 

başvurulmakta, belirli özellikleri dikkate alınarak ya da bir suç kategorisi 

öngörülerek ekonomik suçlar belirlenmektedir341.  

Ekonomik suçlar, tarihsel gelişim olarak, suçların kişilere karşı ve 

malvarlığına karşı suçlar şeklindeki genel ayırımı içerisinde malvarlığına karşı 

suçlarla ilintilendirilmekte ve sosyal, ekonomik gelişmelerle bu alanın genişlediği, 

yeni kavramların ortaya çıktığı, özellikle beyaz yaka suçlarının bu alana önemli 

katkılar sağladığı belirtilmektedir342. Bu bağlamda fail eksenli tanımıyla beyaz yaka 

suçlarının çok önemli bir kısmını ekonomik suçların oluşturduğu da ifade 

edilmiştir343.    

Beyaz yaka suçlarında olduğu gibi, ekonomik suçların da bazı özellikleri 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları beyaz yaka suçlarının özellikleriyle kesişse de 

ilave ve hukuksal açıdan daha somut özellikler de söz konusudur. Ekonomik suçlar, 

devletin ekonomi düzenini belirleyen ekonomi politikasıyla yakından ilişkili olup, 

buna göre bazı ekonomik suçlar ülkeden ülkeye değişebilir. Keza ekonomik suçlarla 

ilgili izlenecek suç politikası, devletin ekonomiyi kontrol sınırı, ekonomi idare 

makamlarının bu alandaki (denetim, izin verme, yasaklama, yaptırım uygulama) 

                                                
340 Boers, Nelles, Nippert, s.100; Dannecker, s.17. Genel ekonomik yaşamın veya işleyişin araçlarına 
örnek olarak, muhasebe ve bilanço, kredi kartları, çek, bono gibi araçlar gösterilmektedir (Tiedemann, 
Wirtschaftsstrafrecht, AT, s.22-23). Sistem ilişkili tanımlamada, piyasayı etkileyici fiiller ekonomik 
açıdan güçlü aktörler, çoğunluklar ortaklıklar tarafından gerçekleştirilebildiğinden, ekonomi alanında 
olsa bile bireylerin işlediği küçük hırsızlıklar, kredi kartlarının haksız kullanımı ekonomik suç 
sayılmamaktadır (Boers, Nelles, Nippert, s.100).     
341 Alman Mahkemeler Teşkilatı Kanunu’nun (Gerichtsverfassungsgesetz-GVG) 74c maddesinde bir 
suç kataloguna yer verilmiş ve bunların özel bir ceza mahkemesinde (Wirtschaftsstrafkammer) 
muhakeme edileceği düzenlenmiştir. Aynı hükme göre, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet 
gibi genel suçlar, ancak ekonomik yaşama ilişkin özel bir bilgiyle işlenmişse ekonomik suç kabul 
edilerek söz konusu mahkemede muhakeme edilir (Boers, Nelles, Nippert, s.101; Tiedemann, 
Wirtschaftsstrafrecht, AT, s.20; Dannecker, s.17).   
342 Lejins, s.11-13. Sutherland’ın çalışmasının bu konuda başlangıç noktası oluşturmasına karşılık, 
ondan önce de bazı yazarların (David Morrier Evans, Facts, Failures, and Frauds: Revelations, 
Financial Mercantile, Criminal, London 1859; E. Hill, Criminal Capitalist, 1872) söz konusu 
probleme değindiği belirtilmektedir (Gennaro, Vetere, s.7, dn.:15).  
343 Lejins, s.13-14. Beyaz yaka suçları ile ekonomik suçlar arasındaki ilişki için ayrıca bkz.: Dursun, 
Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.39-40.  
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yetkilerinin kapsamına bağlı olarak ortaya çıkmakta, son çare olarak ceza hukuku 

araçlarından yararlanılmaktadır. Ekonomi politikası, ekonomi ceza hukuku 

kapsamında ekonomik suçlara ilişkin düzenleme tekniğini de etkilemektedir. Klasik 

ceza hukuku hükümlerinin aksine, ekonomik suçları öngören düzenlemeler, 

ekonomik gelişmelere uygun olarak çok sıklıkla değişir. Bunun gibi ekonomi düzeni, 

devlet tarafından belirlenen, detaylı ekonomi idare hukuku kurallarında ifadesini 

bulmakta olup, bu ayrıntılı kurallar birçok yükümlülük içermekte ve daha önemlisi 

bu yükümlülüklerin ihlali suç olarak öngörülebilmektedir. Bu bağlamda çerçeve 

düzenleme tekniği kullanılarak, ekonomi idare makamlarına (çoğunlukla hükümete, 

son zamanlarda bağımsız idari otoritelere) çerçeveyi doldurma yetkisi verilmektedir. 

Vurgulamak gerekir ki bu gibi özel yasama teknikleri ceza hukukun genel ilkeleri ve 

güvenceleri ile karşı karşıyadır344.  

Bunların dışında ekonomik suçlar çoğunlukla bir organizasyon, tüzel kişi 

bünyesinde, onun yararına işlendiğinden, ceza sorumluluğunun saptanması ve 

özellikle tüzel kişilerin sorumluluğu, yine ceza hukukunun temel ilkeleri karşısında 

problemli bir alandır345. Beyaz yaka suçlarında olduğu gibi bazı ekonomik suçların 

soruşturulması ve kovuşturulması da özel bir uzmanlığı gerektirebilir. Özellikle 

hukuka uygun bir ekonomik faaliyetle birlikte ortaya çıkan fiiller açısından, hukuka 

uygunluk ile hukuka aykırılık arasındaki çizgisini belirlemek zordur. Mağdurun 

devlet veya kamu olduğu ekonomik suçlarda, çoğunlukla ceza muhakemesi 

makamlarından önce ekonomik denetim organları işe el koyar ve böylece ceza 

muhakemesi başlamadan önce uzmanlarca saptanan, muhakemenin başlaması için 

yeterli bir şüphe sebebi ortaya çıkar. Birçok durumda ve düzenlemede işin 

mahkemeye iletilmesi bu makamlar aracılığıyla gerçekleşir. Yine konuyla bağlantılı 

olarak, ekonomik suçların ispatlanmasındaki zorluk nedeniyle ceza muhakemesinin 

güvencelerinden vazgeçilerek, ispat yükünün yer değiştirilmesi yoluna gidilmemesi 
                                                
344 Imre A. Wiener, “Economic Crime from the Jurisprudential Aspect”, Economic Crime – 
Programs for Future Research, Ed. Dan Magnusson, Research on Economic Crime, Report No 18, 
Stockholm, The National Council for Crime Prevention Sweden, 1985, s.123-124, 126.  
345 Tüzel kişilerin sorumlularından başka, tüzel kişilere de yaptırım uygulanması yönünde bir eğilim 
bulunmakla birlikte, bu konuda ceza hukuku yaptırımları dışındaki yaptırımlara öncelik verilmesi, 
böylece ceza hukukunun temel ilkelerinin (özellikle kusur ilkesinin) korunması gerektiği, eğer bir 
ceza hukuku yaptırımı uygulanacaksa tüzel kişilere ve genel ilkelere uygun yaptırımların tercih 
edilmesinin doğru olacağı belirtilmiştir (Wiener, s.124-125). Ayrıca bkz.: Lejins, s.16.   
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gerektiği ifade edilmektedir. Ekonomik suçlara uygulanacak yaptırımlarda, 

ekonomik suç failinin elde ettiği haksız kazancın geri alınmasına yönelik para cezası, 

müsadere gibi ekonomik yaptırımlar önemli ise de failin bunun önüne geçmeye 

ilişkin birçok imkâna sahip olması ve özellikle hapis cezasının caydırıcı rolü 

nedeniyle cezanın ıslah edici özelliğinden çok, önleyici niteliği ön plana 

çıkmaktadır346.     

Ekonomik suçların yukarıda çeşitli açılardan yapılan tanımları çerçevesinde, 

kriminolojik bakımdan, içerden öğrenenlerin ticareti, manipülasyon gibi sermaye 

piyasası suçları, belirli bir kazanç elde etmek veya zarardan kaçınmak için, fiziksel 

güç veya araçlar kullanılmaksızın, gizlilik ve hile yoluyla gerçekleştirilen fiiller 

olmaları nedeniyle ekonomik suç tanımına uymaktadırlar. Ekonomi ceza hukuku 

bağlamında ise, sermaye piyasası suçlarının, piyasanın işlevselliğini, piyasa düzenini 

bir hukuksal değer olarak koruması ve sermaye piyasalarının genel ekonomi düzeni 

içerisindeki rolü göz önüne alındığında347, sermaye piyasası suçlarının ekonomik suç 

niteliği ortaya çıkacaktır. Keza ceza muhakemesi açısından da sermaye piyasası 

suçları, muhakemede yaşanan benzer sorunlar ve uzmanlık gereksinimi nedeniyle 

ekonomik suç grubu içerisinde sayılan suçların başında gelmektedir348.         

Ekonomik suçların özellikleri, sermaye piyasası suçları açısından 

değerlendirildiğinde, sermaye piyasalarının, ülkelerin ekonomi politikalarının en 

önemli parçalarından biri olması nedeniyle349, bu alana ilişkin suçların söz konusu 

                                                
346 Wiener, s.126-128. Hapis cezası veya gözaltı, tutuklama gibi nedenlerle hürriyeti kısıtlanan 
ekonomik suç faillerinin duruma tepkisi, diğer kişilerle ve yönetimle ilişkisi, psikolojik durumu 
hakkında bir değerlendirme için bkz.: Wolfgang Doleisch, “The Economic Offender Deprived of 
Liberty”, The Sanctions in the Field of Economic Criminal Law, Proceedings of the Meeting of 
Kristiansand, Kristiansand/Norway, 10th - 13th September 1983, Bonn, International Penal and 
Penitentiary Foundation, 1984, s.71 vd.  
347 Sermaye piyasalarının ve özellikle borsaların ekonomideki yeri ve önemi hakkında bkz.: Karslı, 
s.25 vd., 216 vd.; Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, s.6 vd.  
348 Nitekim Alman Mahkemeler Teşkilatı Kanunu’nun (GVG) 74c maddesinde, sermaye yatırımı 
dolandırıcılığı gibi bazı suçların yanı sıra, sermaye piyasasına ilişkin birtakım kanunlardaki (Borsa 
Kanunu, Menkul Kıymet Ticareti Kanunu) suçlar da ekonomik suç olarak özel mahkemenin görev 
alanı içerisinde sayılmıştır.   
349 Türk hukuku bakımından, Anayasanın ekonomiye ilişkin hükümlerinden biri olan 167. 
maddesinde, Devletin, diğer piyasaların yanı sıra sermaye piyasalarının da sağlıklı ve düzenli 
işleyişini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alacağı, piyasalarda oluşabilecek tekelleşme ve 
kartelleşmeyi önleyeceği belirtilerek, izlenecek ekonomi politikasına anayasal çerçeve çizilmiştir.   
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politikayla yakından ilişkili olduğu bir gerçektir. İçeriden öğrenenlerin ticareti, 

manipülasyon gibi temel suçlar dışındaki diğer sermaye piyasası suçları, ilgili 

ülkenin sermaye piyasası düzeniyle ve bu alanda izlediği ekonomi politikasıyla 

yakından ilişkilidir.  Sermaye piyasaları çoğu ülkede devletin kontrolü altında 

faaliyet göstermekte olup, benzer yapıdaki birtakım idari makamların gözetim ve 

denetimi söz konusu olmakta, bu kapsamda ceza hukuku araçlarından yararlanmak 

için suçlar öngörülmektedir. Sermaye piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak ilgili 

mevzuat ve bu arada suçlara ilişkin düzenlemeler de sıklıkla değişebilmektedir. Keza 

piyasaya ilişkin olarak birçok yükümlülük içeren kapsamlı idari kurallar bulunmakta 

olup, sermaye piyasası suçları genelde bu yükümlülüklere uymama şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda, içeriğini idari otoritelerin doldurduğu çerçeve suç 

düzenlemelerine de rastlanabilmektedir.  

Öte sermaye piyasası suçları, piyasa katılımcılarının önemli bir kısmını tüzel 

kişilerin oluşturması yönünden, işlenen suçlarda da tüzel kişilerden kaynaklanan ceza 

sorumluluğunun saptanmasına ilişkin problemler söz konusu olabilmektedir. Bunun 

gibi genel olarak sermaye piyasası işlemlerinin belirli bir teknik bilgi gerektirmesi, 

özelde ise çok sayıda kişi ve işlemin söz konusu olduğu ve çoğunlukla görünürde 

hukuka uygun bir çizgide gelişen olaylar, soruşturma ve kovuşturma bakımından 

uzmanlığa olan ihtiyacı gösterir. Keza sermaye piyasası suçlarında da failler oldukça 

yüksek ekonomik kazanç sağlamakta olup, yaptırım bakımından elde edilen kazancın 

geri alınmasına yönelik olanların yanı sıra, caydırıcı niteliği itibariyle hapis 

cezalarına da yer verilmektedir.  

3. Bankacılık Suçlarıyla İlişkisi 

Sermaye piyasası kavramı tanımlanırken belirtildiği gibi, bir ülkedeki finansal 

piyasanın en önemli kısımlarını para ve sermaye piyasaları oluşturmaktadır.  Para 

piyasaları bakımından bankacılık faaliyeti ve bankalar öne çıkmaktadır. 

Bankacılığın, fonlarını bu alana aktaran tasarruf sahiplerinin hakları ve genel 

ekonomi açısından taşıdığı önem itibariyle, özel hukuk, idare hukuku ve nihayet ceza 

hukuku normlarıyla düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda bankacılık suçlarını, 
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bir ülkedeki ekonomi düzeni içerisinde bir alt disiplin olarak, bankacılık düzenine 

ilişkin normların ihlalinden doğan suçlar olarak belirtmek mümkündür350. Bu 

suçlarla genel olarak, bankacılık ve son tahlilde finans piyasasının işlevselliği, 

devletin bankacılık faaliyeti üzerindeki gözetim ve denetimi ile tasarruf sahiplerinin 

korunduğu ifade edilebilir351. Bankacılık suçlarının çeşitli şekillerde ortaya çıkması 

nedeniyle bu suçlar, değişik ölçütlere göre sınıflandırılmakta, bu şekilde suçların 

kapsamı ortaya konmaktadır352. 

Sermaye piyasası suçları ile bankacılık suçları arasında yakın ilişki ve 

benzerlik bulunduğu gibi, bazı temel farklılıklar da bulunmaktadır. Öncelikle Türk 

hukuku bakımından söz konusu suçların yer aldığı başlıca kanunlar olan Ser.PK. ile 

Bank.K.’nun ortak amacı, ilgili piyasaların işlevselliğinin sağlanmasının yanı sıra, 

tasarruf sahiplerin hak ve menfaatlerinin korunması olarak öngörülmüştür (Ser.PK. 

m.1 ve Bank.K. m.1). Bu durum, her iki kanunda düzenlenen suçların nihai olarak 

koruduğu hukuksal değerlerin ortak olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra gerek 

sermaye piyasası gerekse para piyasasının en önemli alanı olarak bankacılık, tüzel 

kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız idari otoritelerce düzenlenmekte 

ve denetlenmektedir353. Bu çerçevede her iki piyasada, düzenleme ve denetleme 

faaliyetleriyle ilişkili suçlar ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, sermaye piyasası ile para piyasası arasındaki farklılıklara bağlı 

olarak, bu iki suç grubu da birtakım yönlerden ayrılmaktadır. Bunlar arasındaki en 

önemli fark, fonların değişiminin doğrudan veya dolaylı olmasından kaynaklanmakta 

                                                
350 Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.60. 
351 Klaus Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, Besonderer Teil mit wichtigen Gesetzes- und 
Verordnungstexten, Köln, Berlin, München, Carl Heymanns, 2006, s.134. 
352 Bu konuda fiilin işleniş şekli bağlamında banka esas alınarak yapılan üçlü bir ayrıma göre 
bankacılık suçları, “fiil aracı olarak banka”, “mağdur olarak banka” ve “tasfiye kurumu/yeri olarak 
banka” şeklinde gruplandırılmıştır. Bununla bağlantılı olarak banka mensuplarının, banka mensubu 
dışındaki kişilerin ve bunların birlikte hareket ederek bankaya ve üçüncü kişilere karşı işledikleri 
suçlar veya banka mensubu olmayanların bankayı bir suçu gerçekleştirme yeri olarak kötüye 
kullanması şeklinde ayırımlar yapılmıştır (Harro Otto, Bankentätigkeit und Strafrecht, Köln, Berlin, 
Bonn, München, Carl Heymanns, 1983, s.1-2). Benzer ayırımlar için bkz.: Mahmutoğlu, Kredi 
Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar, s.77 vd.; Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı 
İşlenen Suçlar, s.62 vd.    
353 İngiliz ve Alman hukuklarında her iki piyasanın düzenlenmesi ve denetlenmesi finansal hizmetler 
adı altında birleştirilmiştir.  
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olup, para piyasasındaki fon değişimi bankalar ve diğer finansal kuruluşlar 

aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bankacılık suçları esasen banka ve diğer 

finansal kuruluşlar merkezli ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık sermaye piyasası 

suçlarında tasarruf sahipleri doğrudan etkilenmektedir. Bunun dışında fon aktarım 

araçlarının farklılığı, bunları kullanılış biçimi, vadeleri gibi hususlar da suçların 

özelliklerini değişik biçimde etkileyen unsurlar olarak ifade edilebilir.    

Bütün bu ayırımlara rağmen, çeşitli yönlerden para ve sermaye piyasaları iç 

içe olup, bazı durumlarda söz konusu alanlara ilişkin suçlar da birlikte ortaya 

çıkabilmektedir. Bank.K. ve Ser.PK. uyarınca bankaların belirli durumlarda her iki 

alanda da faaliyet gösterebilmeleri bunun bir göstergesidir. Bu bağlamda sermaye 

piyasası ve para piyasasının finansal piyasadaki yeri itibariyle, sermaye piyasası 

suçları ile bankacılık suçlarının, finansal piyasa suçları üst başlığı altında 

değerlendirilmeleri de mümkündür.  

C. Sermaye Piyasası Suçlarının Genel Özellikleri ve Sermaye 

Piyasası Ceza Hukuku 

1. Sermaye Piyasası Suçlarının Genel Özellikleri 

Sermaye piyasası suçlarının, yukarıda benzer suçlarla yapılan 

karşılaştırmalarından çıkan ve bunun dışında da kendine özgü olarak saptanabilecek 

birtakım genel özelliklerinden söz edilebilir. Bu özellikler, baskın olarak ortaya 

çıkan, genel nitelikteki hususlar olup, bu alana ilişkin farklı birçok suç tipinin varlığı 

karşısında elbette ki istisnalar bulunacaktır.  

Öncelikle daha önce yapılan karşılaştırmalar bağlamında, sermaye piyasası 

suçlarının beyaz yaka suçları ve ekonomik suçlar kapsamında yer alması itibariyle, 

doğal olarak bu suçlara ilişkin özelliklerin, sermaye piyasası suçları açısından da 

geçerli olduğunu ifade etmek gerekir.  Söz gelimi, mağduriyetin yayılması, birden 

çok mağdurun bulunması, bazı temel suçlar dışında, düzenleyici otoritelerin 
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koydukları kurallara aykırı davranma şeklinde daha çok yasaklanmış haksızlıklar 

niteliğini taşıması, bu ve benzeri nedenlerle suçların muhakemesinin uzmanlık 

gerektirmesi öne çıkan özelliklerdir. Finansal piyasa suçları içerisinde ise sermaye 

piyasası suçlarında tasarruf sahiplerinin doğrudan etkilenmeleri bir diğer özellik 

olarak belirtilebilir.   

Bunun dışında ise, sermaye piyasası suçlarına özgü bazı özelliklerin 

saptanması mümkündür. Sermaye piyasasının öne çıkan suç tipleri bakımından 

korunan hukuksal değer çoğunlukla kamusaldır. Hatta sermaye piyasasının kamu 

ekonomisiyle olan ilişkisi ve bunun anayasalardaki düzenlemesi bağlamında, suçların 

koruduğu değerler de anayasal niteliktedir354. Yatırımcıyı koruma bakımından, bir 

bütün olarak yatırımcıları koruma yine bireyüstü, kamusal bir yön taşır. Bununla 

birlikte yatırımcılarının malvarlığının korunması anlamında bireysel değerleri 

koruyan suç tipleri de mevcuttur. Korunan hukuksal değer bakımından güven birçok 

suçta ön plandadır.  

Özellikle korunan hukuksal değerlerin bireyüstü olması noktasında, sermaye 

piyasası suçları genellikle tehlike suçu ve çoğunlukla soyut tehlike suçu niteliğinde 

olup, zararın oluşması aranmamaktadır.   

Fail bakımından, özellikle belirli yükümlülüklere aykırılık şeklinde ortaya 

çıkan sermaye piyasası suçları, çoğu zaman özgü suç özelliğini taşımaktadır. 

Dolayısıyla özgü suçlara ilişkin sonuçlar burada da geçerlidir. Öte yandan özel faillik 

sıfatının aranmadığı diğer suçlar açısından ise, sermaye piyasasının belirli teknik 

bilgi ve finansal gücü gerektirmesi yönüyle bu suçları işleyebilecek failler açısından 

bir sınırlama getirmektedir.     

Sermaye piyasası suçları, genel karakterleri itibariyle sermaye piyasasına 

özgü suçlar ve bu alanda özellik gösteren suçlar şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. 

                                                
354 Nitekim Anayasamız da 167. maddesinde, devletin sermaye piyasalarının sağlıklı ve düzenli 
işlemesini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alacağından söz edilerek, devletin müdahalesi 
öngörülmektedir. Dolayısıyla bu alandaki suçlar da devletin ceza hukuku aracıyla bu alana müdahalesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Ağırlıklı olarak suçlar, devletin piyasaya müdahalesinden kaynaklanan 

yükümlülüklere, örneğin izin, gözetim ve denetim ve piyasanın adil ve istikrarlı 

işleyişiyle bağlantılı zorunluluklara uyulmamasından doğmakta olup, sermaye 

piyasasına özgüdür.  İçerinden öğrenenlerin ticareti suçu da bu bağlamdadır. Buna 

karşılık bir kısım suç tipleri, hileye ve güveni kötüye kullanmaya dayalı genel suç 

tiplerinin sermaye piyasasındaki özel görünümü türündendir. Bundan başka, söz 

konusu suçların işlendiği ortam ve ilişkili olduğu faaliyet türü yönünden de özellik 

göstermeleri mümkündür. Buna göre, organize sermaye piyasalarda ve bu bağlamda 

borsa ortamında veya bu ortamla ilişkili faaliyetler kapsamında ortaya çıkan sermaye 

piyasası suçları, söz konusu yapıların niteliğinden ve kurallarından 

etkilenmektedir355. Bunun gibi suçların ilişkili olduğu sermaye piyasası faaliyeti de 

bunlara farklı özellikler katar.     

2. Sermaye Piyasası Ceza Hukuku 

Sermaye piyasası suçlarına ilişkin olarak yukarıda ortaya konan genel 

özellikler, söz konusu suçlara ilişkin normlar arasında birtakım bağların bulunduğu 

ve bu şekilde bunların ayrı bir bütün veya disiplin oluşturduğu sonucuna varılmasını 

olanaklı kılmaktadır. İşte bu noktada ceza hukukunun, sermaye piyasası hukukuna 

ilişkin bir dalı olarak sermaye piyasası ceza hukuku kavramı öne çıkmaktadır356.  

                                                
355 Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, sermaye piyasası suçlarının yanı sıra, borsa suçları terimi de 
kullanılmaktadır. Borsa suçu deyimi, esasen organize bir sermaye piyasası olan borsa ortamında, 
borsa faaliyetleriyle bağlantılı suçları, dolayısıyla sermaye piyasası suçlarının belirli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte tarihsel olarak borsaların uzun geçmişi itibariyle borsa suçu 
kavramının daha eski olduğu söylenebilir.   
356 Ceza hukukunun, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi kapsamında, bazı hukuk dallarının düzenledikleri 
esasların işlerlik kazanabilmesi için ceza hukuku yaptırımlarına ihtiyaç duymaları ve buna ilişkin 
normlar öngörmeleri bağlamında, bunların adıyla anılan ceza hukuku kollarından söz edilmektedir. 
Ancak her ceza hukuku yaptırımını içeren kanunların ayrı bir ceza hukuku dalı olması kabul 
edilmemekte, sadece bağımsız hukuk dalı niteliği taşıyanlar açısından bu değerlendirme 
yapılmaktadır. Bkz.: İçel, Donay, s.23; Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza 
Hukuku, Genel Kısım, 3 Cilt, Yeniden Gözden Geçirilmiş Onbirinci Bası, İstanbul, Beta, 1994, Cilt: 
I, s.10-12. Bu çerçevede sermaye piyasası hukukunun bağımsız, ayrı bir hukuk dalı olduğu daha önce 
açıklandığından, buna ilişkin ceza hukuku kolundan söz etmek mümkündür. Doktrinde, sermaye 
piyasası hukukunun henüz ayrı bir hukuk disiplini haline gelmediğinden, sadece özel bir alan 
oluşturduğundan hareketle, sermaye piyasası ceza hukukunun da bu alanın içerisinde, özel hukuk ve 
denetim hukukunun korumasını, kendine özgü suç tipleriyle doldurarak yer aldığı ileri sürülmektedir 
(Holger Fleischer, “Das Haffa-Urteil: Kapitalmarktstrafrecht auf dem Prüfstand”, NJW., Heft 36, 
 2003, s.2584).   
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Son on yılda bağımsız bir disiplin haline geldiği kabul edilen sermaye 

piyasası ceza hukukunun kesin ve bağlayıcı bir tanımı bulunmamaktadır. Kavramın 

belirlenmesinde, her ne kadar korunan ortak hukuksal değer önemli bir kriter 

olmakla birlikte, farklı kanunlarda yer alan veya farklı değerleri öne alan sermaye 

piyasası suçlarının bulunması noktasında tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte, 

fiilin işlenme biçimi, fail ve duruma göre mağdurun taşıdığı özellikler gibi hususlar 

da bir bağlantı noktası oluşturur. Buna göre sermaye piyasası ceza hukuku; sermaye 

piyasası, piyasanın unsurları ve özellikle sermaye piyasası faaliyetleri ile doğrudan 

veya dolaylı ilişkisi olan ceza hukuku normlarının toplamı olarak tanımlanabilir357.  

Esasen sermaye piyasası hukukunun kamu hukukuna ilişkin yönü içerisinde 

yer alan sermaye piyasası ceza hukuku358, üst başlık olarak finansal piyasa ceza 

hukuku ve nihayet ekonomi ceza hukuku içerisinde yer almaktadır359. Dolayısıyla ait 

olduğu üst disipline ilişkin genel özellikler, sermaye piyasası ceza hukuku 

bakımından da geçerli olduğu gibi, bu kapsamda yer alan diğer disiplinlerle de yakın 

ilişki içerisindedir.  

Sermaye piyasaları içerisinde, organize bir piyasa olan borsanın taşıdığı önem 

itibariyle, borsa ve borsa suçları temel alınarak, borsa ceza hukuku kavramı da 

kullanılmaktadır. Hatta daha ileri olarak, sermaye piyasasının öne çıkan suçlarını 

esas alan terimlere de rastlanmaktadır. Özellikle içeriden öğrenenlerin ticareti 

suçunun taşıdığı kendine özgü özellikler ve kavramlar itibariyle içeriden 

öğrenenlerin hukukundan ve içeriden öğrenenlerin ceza hukuku deyiminden söz 

edilmektedir360. Benzer şekilde sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeye 

                                                
357 Tido Park, Ulrich Sorgenfrei, Kapitalmarkt-Strafrecht, Handkommentar, Hrsg.: Tido Park, 
Baden-Baden, Nomos, 2004, s.21; Christian Schröder, Handbuch Kapitalmarktstrafrecht, Köln, 
Berlin, München, Carl Heymanns, 2007, s.1.  
358 Kümpel, sermaye piyasasıyla ilgili ceza ve idari para cezası hükümlerini, sermaye piyasası 
hukukunun kamu hukukuna ilişkin hükümleri olarak değerlendirmektedir (Kümpel, 
Kapitalmarktrecht, Eine Einführung, s.207). Bu bağlamda, sermaye piyasasıyla bağlantılı 
kabahatler (düzene aykırılıklar) da sermaye piyasası ceza hukuku kapsamında ele alınmaktadır (Park, 
Sorgenfrei, s.22).  
359 Sermaye piyasası ceza hukukunun, ekonomi ceza hukukunun bağımsız bir alt disiplini olduğu ifade 
edilmektedir (Schröder, s.1; Ziouvas, s.3).   
360 Ziouvas, s.4 vd.; Alfred Dierlamm, “Das neue Insiderstrafrecht”, NStZ., Heft 11, 1996, s.519.   
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dönük hileli hareketlerle ilişkili olarak da manipülasyon ceza hukuku sözcüğü 

kullanılmıştır361.  

D. Mevzuatımızda Yer Alan Sermaye Piyasası Suçları 

Sermaye piyasası suçları, sermaye piyasasının işlevselliği, yatırımcının 

korunması ve genel olarak sermaye piyasası düzeni ile ilişkili suçlar olmaları 

yönüyle, başta Ser.PK. olmak üzere bazı diğer kanunlarda da yer almaktadır362.  

1. Ser.PK.’daki Sermaye Piyasası Suçları 

Ser.PK.’da suçlar, “Cezai Sorumluluk” başlığını taşıyan Ser.PK. m.47’de 

düzenlenmiştir. Söz konusu maddede çeşitli suç tiplerinin belirlenmesinin yanı sıra, 

bu suçlara ilişkin genel birtakım özellikler de öngörülmüştür. Aşağıda öncelikle 

konuyla ilgili ortak noktalara değinilecek, ardından suç tipleri ele alınacaktır. Yine 

bu başlık altında, Ser.PK. m.47/A’da düzenlenen ve geniş anlamda suç kavramı 

içinde değerlendirilen ve fakat dar anlamda suçla da yakın ilişkisi bulunan kabahatler 

de irdelenecektir.  

Genel olarak Ser.PK. m.47 incelendiğinde363, iki fıkradan oluşan maddenin 

1. fıkrasında, (A), (B) ve (C) bentleri halinde, üç farklı suç grubunun yer aldığı 

görülecektir. Her bir bentte ise değişik suç tipleri bulunmaktadır. Maddenin 2. 

fıkrasında, suçlara uygulanacak para cezasına ilişkin bir düzenleme mevcuttur. 

                                                
361 Marialena Papachristou, Die Strafrechtliche Behandlung von Börsen- und Marktpreis-
manipulation, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006, s.19. İçeriden öğrenenlerin ticareti ve piyasa 
manipülasyonu fiilleri, Avrupa Birliği mevzuatında “piyasanın kötüye kullanılması” üst kavramı 
altında değerlendirilmektedir. Nitekim Birliğin 2003/6 Direktifi (Yönergesi), İçeriden Öğrenenlerin 
Ticareti ve Piyasa Manipülasyonu (Piyasanın Kötüye Kullanılması) adını taşımaktadır. Birlik 
Hukukundaki bu deyimden yola çıkılarak sözü geçen suçlar, ortak bir ifadeyle piyasanın kötüye 
kullanılması suçları (Ziouvas, s.18) olarak da anılmaktadır.     
362 Ser.PK.’dan başka, yine sermaye  piyasası mevzuatı içinde yer alan 91 sayılı Menkul Kıymetler 
Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Disiplin ve Ceza Hükümleri” başlıklı beşinci 
bölümünde yer alan 19. maddede hapis cezasını gerektiren fiillere yer verilmiştir. Ancak KHK. 
kanunlaşmadığından söz konusu hüküm yürürlükte değildir [91 sayılı KHK. m.24/f.2-b.(b)].   
363 Söz konusu madde, TCK.’ya uyum amacıyla 5728 sayılı Kanunla değiştirilmiştir.  
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Maddenin içeriğinden, aşağıda ayrıca değinilecek olan suç tiplerini için ortak bazı 

özelliklerin saptanması mümkündür.  

Öncelikle korunan hukuksal değer bakımından, genel olarak sermaye piyasası 

suçu kavramının belirlenmesinde esas alınan değerler, Ser.PK.’daki suçlar için de 

geçerlidir. Konu özel olarak ele alındığında ise, 47. maddenin 1. fıkrasındaki her bir 

grup suç açısından, belirli değerlerin daha ön planda olduğu, aşağıdaki açıklamalarda 

görülecektir.  

Maddi unsur kapsamında, hareket itibariyle, özellikle belirli yükümlülüklere 

aykırı davranma şeklinde ortaya çıkan suçların bağlı hareketli suçlar olduğu, 

hareketin şeklinin kanunda gösterildiği söylenebilir.  Netice bakımından ise suçların 

çoğunlukla şekli suç niteliği taşıdığı ve bunun sonucu olarak sırf hareketin 

yapılmasının maddi unsurun oluşumu için yeterli olduğu, hareketten ayrı bir 

neticenin gerçekleşmesinin aranmadığı belirtilebilir364. Bundan başka suç konusu 

üzerindeki etki yönünden söz konusu suçlar, içeriden öğrenenlerin ticareti [Ser.PK. 

m.47/f.1-b.(A)-alt b.(1)] ve örtülü kazanç aktarma [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(6)] 

gibi istisnalar dışında genellikle tehlike ve hatta soyut tehlike suçu görünümündedir. 

Dolayısıyla ortada herhangi bir zarar veya somut bir zarar tehlikesi olmasa da fiil suç 

olarak yaptırıma tabi tutulacaktır.  

Fail yönünden bakıldığında, suçların önemli bir kısmının özel yükümlülük 

altında olan kişiler tarafından işlenebilen özgü suç365 niteliği taşıdığı saptanmaktadır. 

                                                
364 Öte yandan aşağıda yaptırımlara ilişkin genel saptamalar bağlamında değinilecek olan Ser.PK. 
m.47/f.2’de, maddede yer alan suçlara verilecek adli para cezalarının, üst sınırla bağlı olmaksızın 
“suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin” üç katından az olamayacağı belirtilerek, dolaylı bir 
biçimde menfaat temin edilmesi şeklinde bir neticenin gerçekleşmesi, para cezasının miktarını 
etkileyen bir unsur olarak düzenlenmiştir.    
365 Özgü suç ve yukarıda değinilen suç tipi ayırımları konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: İçel, ‘v.d.’, 
İçel Suç Teorisi, s. 60 vd.; Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, 
s.172 vd.; Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, A. Caner Yenidünya, 5237 sayılı TCK.’ya Göre 
Hazırlanmış Ceza Hukuku Genel Hükümler I, Yeniden Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Ankara, 
Turhan Kitabevi, 2006, s.421 vd.; Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara, Seçkin, 2008, s.132 vd.; Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, 
Allgemeiner Teil, 4. vollständig neubearbeitete und erweiterte Auflage, Berlin, Duncker u. Humblot, 
1988, s.234 vd.; Urs Kindhäuser, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. völlig neu überarbeitete Auflage, 
Baden-Baden, Nomos, 2006, s.68 vd.; Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, 
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Ayrıca suç faili olarak, genelde gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkililerinden veya 

ilgili yükümlülüğe aykırı davrananlardan söz edilmiştir366. Doğrudan tüzel kişilerin 

sorumluluğu öngörülmüş değildir367. Yine bu kapsamda, söz konusu suçların, genel 

olarak sermaye piyasasına ilişkin düzeni bozması, sermaye piyasasında işlem yapan 

tüm yatırımcıları ilgilendirmesi yönüyle mağdurun kamu olduğundan söz edilebilir. 

Buna karşılık, güveni kötüye kullanma suçunda [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(5)] 

olduğu gibi bireysel olarak yatırımcıların mağdur olduğu suçlar da bulunmaktadır368. 

Örtülü kazanç aktarma suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(6)] da bu bağlamda 

değerlendirilebilir.   

Manevi unsur bakımından Ser.PK.’daki suçlarda kast esas olup, taksirli 

işleniş biçimleri öngörülmemiştir369. Bazı suçlarda ise kasttan önce gelen, kastı 

hazırlayan bir duygu, düşünce olarak failin belirli amaçlarla hareket etmesi de 

aranmıştır370.   

                                                                                                                                     
Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Auflage, München, Verlag C. H. Beck, 2006, s.328 
vd.  
366 Bazı suçlar açısından ilave olarak “…ve bunlarla birlikte hareket edenler” [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-
alt b.(2) ve (3)], “… ve bunların fiillerine iştirak edenler” [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(6)] şeklinde 
ifadelere de yer verilmiştir. Suça iştirake ilişkin olan bu ifadelere, ilgili suç tipleri bağlamında ayrıca 
değinilecektir. 
367 Maddede çoğunlukla suçların failini belirtmek için “gerçek kişiler” ve “tüzel kişilerin yetkilileri” 
ibareleri kullanılmıştır. Her ne kadar bazı suçlar açısından bu açıklıkta bir ifade bulunmasa da 
maddenin genel düzenleme biçimi itibariyle tüm suçlar açısından fail olarak gerçek kişilerin ceza 
sorumluluğunun öngörüldüğünü kabul etmek gerekir (Ümit Kocasakal, “Ceza Hukukundaki Son 
Gelişmelerin 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Etkisi”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 
Armağanı, Cilt: II, Ankara, AKDTYK. Atatürk Araştırma Merkezi, TCHD. Yayını, 2008, s.1018). 
Bu yorum biçimi, 5237 sayılı TCK.’nın tüzel kişilere ceza yaptırımının uygulanamayacağına ilişkin 
genel hükümleriyle de uyumludur. Diğer taraftan Ser.PK.’daki suçların çoğunun tüzel kişi yararına 
işlenebilmeleri bağlamında, TCK. m.21/f.2 ve m.60 gereğince, Ser.PK.’ya, ilgili suçlar dolayısıyla 
tüzel kişilere güvenlik tedbiri uygulanabileceğine dair bir hükmün eklenmesi isabetli olacaktır. Karş. 
Kocasakal, s.1018.    
368 “…Aracı kurumun, banka ve bir başka kurumdan aldığı nakit ve krediler için müşterilere ait hisse 
senetlerini rızalarını almadan rehnetmesinin hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu 
oluşturacağı gözetilerek…” (11. CD., 19.02.1999, 1998/9237 - 1999/1704, www.hukukturk.com). 
369 Buradaki kast, doğrudan veya olası kast (TCK. m.21) şeklinde ortaya çıkabilir. Bir görüşe göre, 
Ser.PK.’daki herhangi bir suçun olası kast ile işlenebilmesi çok güçtür (Kocasakal, s.1016).    
370 Doktrinde özel kast olarak da ifade edilen, kast ve amaç ilişkisi hakkında bkz.: İçel, ‘v.d.’, İçel Suç 
Teorisi, s.238-239; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.567 vd.; Koca, 
Üzülmez, s.222-224; Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, 2005, s.137-138; 
Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukuku Dersleri, Cilt: I, Manisa, Şafak Basım ve Yayınevi, 1982, 334-
335.  
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Ser.PK.’da yer alan suçların, diğer kanunlardaki suçlarla içtimaı (birleşmesi) 

konusunda,  47. maddenin 1. fıkrasının başında yer alan ve fıkranın devamındaki tüm 

bentleri ve bu bentlerdeki suçları kapsayan, “Diğer kanunlara göre daha ağır bir 

cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde” ifadesinden yola çıkarak, söz 

konusu normun - daha ağır cezayı gerektiren normlar karşısında - açık (şekli) ve 

nispi yardımcı norm olduğu tespiti yapılmalıdır. Zira maddede düzenlenen suçlar, 

açıkça, başka kanunlarda yer alan ve fakat sadece daha ağır cezayı gerektiren 

suçlar371 karşısında geriye çekilmekte ve buna ilişkin hükümler yardımcı, 

tamamlayıcı bir nitelik kazanmaktadır372. Böylece söz konusu fiillerin, maddenin 

özel norm olup olmadığına bakılmaksızın, daha ağır cezayla karşılanması 

hedeflenmiştir373. Buna karşılık, sözü geçen ifade, 47. maddedeki fiillerin, diğer 

kanunlara göre daha hafif cezayı gerektiren bir suç oluşturması ihtimaline ilişkin bir 

belirleme yapmamış olup374, bu durumda sorun, suçların içtimaına ilişkin genel 

kurallar çerçevesinde çözülecektir.     

Yaptırım açısından Ser.PK. m.47/f.1’de (A), (B) ve (C) bentlerinde üç farklı 

yaptırıma yer verilmiş, başka bir ifadeyle birden çok suç tipi üç gruba ayrılarak ortak 

                                                
371 Burada suçların soyut cezaları karşılaştırılacaktır. Zira söz konusu hükümde, diğer kanunların 
gerektirdiği cezadan bahsedilerek, kanunda yazılı soyut cezaya işaret edilmiştir. Soyut ceza 
bakımından, suçun nitelikli halleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer şekilde TCK. m.44’te de 
“en ağır cezayı gerektiren” ifadesi kullanılmış olup, doktrinde bunun, nitelikli halleri de içeren soyut 
cezayı belirttiği kabul edilmektedir (Koca, Üzülmez, s.426). Ayrıca bkz.: İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, 
s.432.    
372 Suçların içtimaı (birleşmesi) kapsamında, görünüşte içtima (veya kanunların içtimaı) içerisindeki 
durumlardan biri olan asal-yardımcı norm (veya asli-tali norm) ilişkisi hususunda bkz.: İçel, ‘v.d.’, 
İçel Suç Teorisi, s.459, 471-474; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.454 vd.; Jescheck, s.666-668; 
Kindhäuser, s.365-366.     
373 Benzer bir düzenleme Bank.K. m.161’de de yer almaktadır. Bu hükümle ilgili açıklamalar için 
bkz.: Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.82-83. Maddedeki bu ifadeyi gözden 
kaçıran bazı yazarlar, cezaların ağırlığına bakmaksızın konuyu mutlak surette özel-genel norm ilişkisi 
kapsamında ele almışlardır (Sahir Erman, Bankacılık Suçları, Ticari Ceza Hukuku, Cilt: V, İstanbul, 
İ.Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, 1984, s.18, 26; Sahir Erman, Şirketler Ceza Hukuku, 
Ticari Ceza Hukuku, Cilt: VII, İstanbul, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1993, s.147. Aynı yönde 
Ali Hakan Evik, Sermaye Piyasası Araçlarının Değerini Etkileyebilecek Aldatıcı Hareketler 
Yapma (Manipülasyon) Suçları, Ankara, Seçkin, 2004, s.116-117, 121, 205-207). Söz konusu 
ifadeyi değerlendiren Kocasakal, burada, ilk bakışta fikri içtimaı çağrıştıran bir düzenleme 
bulunduğunu belirttikten sonra, maddede özel-genel norm ilişkisinin dikkate alınmamış gibi 
gözüktüğünü, sonuç olarak hükmün tereddüt yaratmaktan öte bir yararının bulunmadığını ifade 
etmiştir (Kocasakal, s.1011-1012).   
374 Oysa benzer bir hüküm olan Bank.K. m.161’de, bu Kanuna göre suç teşkil eden fiillerin başka 
kanunlara göre de cezayı gerektirmesi halinde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun 
maddesinin uygulanacağı öngörülerek, her iki ihtimal de düzenlenmiştir.  
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bir yaptırıma bağlanmıştır. Yaptırımın ağırlığına göre sıralanan bentlerin ilk ikisinde, 

hapis ve adli para cezasına birlikte yer verilmiş375, son bentte ise sadece adli para 

cezası öngörülmüştür376. Ser.PK. m.47/f.2 uyarınca söz konusu para cezaları, üst 

sınırla bağlı olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından 

az olamayacaktır377. Cezalar dışında özel bir güvenlik tedbiri düzenlenmemiştir378. 

Ser.PK. m.47/f.1-b.(A), (B) ve (C)’nin alt bentlerinde yer alan ve farklı konu 

ve ağırlıkta olan değişik suç tiplerinin, adeta bir suçun seçimlik hareketleri gibi ortak 

bir cezayla karşılanması eleştirilmelidir. Söz konusu fiillerin ağırlığının, öngörülen 

cezaların alt ve üst sınırları bağlamında dikkate alınabileceği düşünülebilirse de 

belirli bir suç tipine ilişkin somut uygulamada, diğer suç tiplerinin ağırlığının soyut 

olarak dikkate alınması, buna göre değerlendirmede bulunulması söz konusu olamaz. 

                                                
375 Ser.PK.’da 1999 yılında 4487 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, Kanunda “fiilin önem ve 
mahiyetine göre ayrı ayrı veya birlikte hükmolunmak üzere” ibaresi yer almaktaydı ve  hapis ve adli 
para cezasına hükmetme konusunda hakime takdir hakkı tanınmıştı. Yapılan değişiklikle her iki 
cezanın birlikte uygulanması kabul edilmiştir. Bu düzenleme biçimi, 5237 sayılı TCK. sistemiyle de 
uyumludur. Zira TCK.’da, ilke olarak adli para cezasının, hapis cezasıyla birlikte değil, buna alternatif 
olarak uygulanması öngörülmüştür. Buna karşılık, sermaye piyasası suçları gibi ekonomik suçlarda 
her iki cezaya birlikte hükmedilmesi düşünülmüştür (bu konuda bkz.: İzzet Özgenç, Türk Ceza 
Hukuku: Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Bası, Ankara, Seçkin, 2008, 
s.653 vd.). Öte yandan maddedeki para cezalarına ilişkin düzenleme, 2008 yılında 5728 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle, TCK.’daki gün para cezası sistemine ve “adli para cezası” terimine 
uyumlu hale getirilmiştir. 
376 Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’de, 2007 yılında 5582 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, gün para cezası 
sistemine uygun ve terim olarak adli para cezası deyiminin kullanıldığı bir düzenleme yapılmıştır. 
377 Burada sağlanan menfaate göre değişen, dolayısıyla nispi nitelikte bir para cezası söz konusudur. 
(Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.146, dn.:26). 5237 sayılı TCK.’da nispi para cezasına yer 
verilmemiş olup, kazanç müsaderesinin (TCK. m.55) bu tür para cezalarının amacını karşıladığı ifade 
edilmektedir (Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.652, 656-657. Bununla birlikte TCK.’nın yürürlüğe 
girmesinden sonra, aynı Kanunun 158. maddesinin 1. fıkrasına eklenen bir cümle ile dolandırıcılık 
suçunun bazı nitelikli halleri için nispi para cezası öngörülmüştür. Keza 5411 sayılı Bank.K.’da da 
nispi para cezasına yer verilmiştir). Kanımızca hapis ve adli para cezasının birlikte düzenlenmesi ve 
kazanç müsaderesine ilişkin TCK. düzenlemesi karşısında fıkradaki para cezası, nispi olmaktan 
çıkarılmalıdır. Doktrinde bir görüş, nispi para cezası şeklindeki düzenlemenin; her ne kadar ekonomik 
suçların ve bu bağlamda Ser.PK.’daki suçların koruduğu hukuksal değer bakımından yerinde olmasına 
karşılık, uygulamada, özellikle işleme dayalı manipülasyon suçunda elde edilen menfaatin 
belirlenmesinin güç, hatta bazen imkânsız olması nedeniyle kaldırılmasının daha isabetli olacağını 
savunmaktadır. Bkz.: Kocasakal, s.1010.   
378 TCK. m.5 uyarınca Ceza Kanununun genel hükümlerinde düzenlenen güvenlik tedbirleri, örneğin 
belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ve özellikle müsadere Ser.PK.’daki suçlar açısından da 
geçerlidir. Ancak tüzel kişiler hakkındaki güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi için kanunda ayrıca 
hüküm bulunması arandığından (TCK. m.60/f.4) ve Ser.PK.’da böyle bir düzenleme bulunmadığından 
uygulanamayacaktır. Ser.PK.’da yer alan suç tipleri açısından kazanç müsaderesinin uygulanabilirliği 
hakkında bkz.: Esra Hondu, Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından Kazanç Müsaderesi, Yeterlik 
Etüdü, SPK. Hukuk İşleri Dairesi, Ankara 2005, (çevrimiçi) http://www.spk.gov.tr/yayinlar/kye/ 
2005_EsraHondu.pdf, 20.06.2007.    
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Öte yandan aynı bent içindeki suçlar arasında, tek bir cezaya ilişkin sınırlar içinde ele 

alınamayacak ölçüde farklılıklar da bulunmaktadır.   

Bunların dışında, 5728 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, Ser.PK. 

m.47’de, cezanın ağırlaşması ve tekerrür konularında birtakım düzenlemeler 

bulunmaktaydı. Buna göre, bir bent içerisinde düzenlenen tüm suç tiplerine ortak 

ceza öngörülmesinin bir uzantısı olarak, 47. maddenin 1. fıkrasının (A) ve (B) 

bentlerinde yazılı hallerden iki veya daha fazlasının birleşmesi halinde, her bir 

bentteki hapis cezasının alt ve üst sınırları artmakta, farklı bir deyişle hapis cezası 

ağırlaşmaktaydı379. Maddenin mevcut halinde böyle bir hükme yer verilmemesi, aynı 

bentte yer alan ve tek bir cezayla karşılanan suçların kendi aralarındaki içtimaı 

bakımından bir eksiklik doğurmaktadır. Zira söz konusu bentlerdeki fiiller, farklı 

konulara temas etmeleri itibariyle birbirinden bağımsız suç tipleri olduklarına 

göre380, bunların birleşmesi, esasında suçların içtimaına (birleşmesine) ilişkin bir 

nitelik arz etmektedir381. Dolayısıyla sözü geçen bentlerdeki suçların, hukuki 

anlamda tek bir fiille işlenerek fikri birleşme durumunun ortaya çıkması halinde382, 

fikri içtimanın sonucu olan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırma 

kuralı (TCK. m.44), bentlerde tek cezanın öngörülmesi nedeniyle 

                                                
379 Ser.PK. m.47/f.1-b.(A) ve (B)’nin sonunda, bentlerdeki fiillere ilişkin ortak cezalar belirtildikten 
hemen sonra, “Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis 
cezasının asgari haddi (..), azami haddi (..) yıldır” ifadesi yer almaktaydı. Buna karşılık, bentteki 
fiiller için sadece adli para cezasının öngörüldüğü m.47/f.1-b.(C)’de böyle bir ibare bulunmamaktaydı. 
Söz konusu cümle Ser.PK.’ya, 1999 yılında, 4487 sayılı Kanunla eklenmiş ve gerekçede; “Birinci 
fıkranın (A) ve (B) bentlerinde sayılan fiillerden iki veya daha fazlasının birleşmesi halinde, fiilin 
ağırlaşmasına bağlı olarak hapis cezalarının asgarî ve azamî sınırları yükseltilmiştir” açıklamasına 
yer verilmiştir. Esasında bu gerekçe, (C) bendindeki fiiller için de geçerliydi.  
380 Aksi kabul edildiği takdirde, bentlerdeki fiilleri tek bir suçun seçimlik hareketleri olarak 
değerlendirmek gerekecektir. Özellikle bentlere sonradan eklenen hallere ilişkin gerekçelerde, 
bunların bağımsız suç tipleri olduğuna dair ifadelere bakıldığında, bunların tek bir suç olduğunu kabul 
etmek zordur. Aynı yönde, Kocasakal, s.1012-1013.  
381 Doktrinde Kocasakal, bu hükmün suçların içtimaına ilişkin olduğunu belirtmekle birlikte, birçok 
açıdan tereddüde yol açtığını, mutlak surette kaldırılması ve bu alanda genel kuralların geçerli 
olmasının sağlanması gerektiğini savunmuştur (Kocasakal, s.1013). Evik ise bunu, “ağırlatıcı neden” 
olarak değerlendirmiştir (Evik, s.202).  
382 Söz konusu bentlerdeki hallerin, somut olayda birbirinden ayrı fiiller olarak ortaya çıkması 
olasılığında, birden fazla bağımsız suç işlenmiş olacaktır. 5728 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan 
önce Ser.PK. m.47/f.1-b.(A) ve (B)’de yer alan ve suçun işlenmesinde ilgili bentte yazılı hallerin 
birleşmesine dair hükmün, tek bir suçtaki birleşmeye ilişkin olduğu, birden fazla fiilin, dolayısıyla 
birden fazla suçun gerçekleştiği durumları kapsamadığı kanaatindeyiz. Doktrinde bir görüş, söz 
konusu düzenlemenin, gerçek içtimanın önüne geçen bir nitelik taşıdığını belirtmiştir (Kocasakal, 
s.1013).   



 112 

uygulanamayacaktır. Oysa değişiklikten önceki metinde yer alan hüküm, buna ilişkin 

olarak daha ağır, ayrı bir ceza öngörmekteydi383. Sonuç olarak, gerek bu sorun 

gerekse tek bir cezaya yer verilmesinden kaynaklanabilecek diğer problemler, birden 

fazla suça ortak ceza yerine, her bir suça ayrı ceza verilmesini içeren bir düzenlenme 

biçimiyle giderilebilecektir.        

5728 sayılı Kanunla madde metninden çıkarılan bir başka hüküm, 47. 

maddenin son fıkrasında yer alan ve maddedeki tüm suçlar için geçerli özel bir 

tekerrür düzenlemesidir384. Burada, ilgili suçların tekrar işlenmesi halinde, daha önce 

mahkûm olunan cezanın infazı aranmaksızın, yeni suçtan verilecek cezanın yarı 

oranında artırılması öngörülmekteydi. TCK.’ya uyum sağlama amacıyla bu fıkra 

maddeden çıkarılmıştır385.   

Bu genel açıklamalardan sonra madde üç grup halinde düzenlenen suç 

tiplerine değinilebilir.  

Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)’daki suçlar, Kanunda en ağır cezayla karşılanan 

fiiller olup, bu suçlar için ortak bir ceza olarak, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş 

bin günden on bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür386. Bundan başka 

bentte, içeriden öğrenenlerin ticareti, manipülasyon gibi sermaye piyasasına özgü 

suçların yanı sıra, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti, güveni kötüye kullanma gibi 

                                                
383 Belirtmek gerekir ki bahsedilen içtima problemi, Ser.PK. m.47/f.1-b.(C) açısından da geçerlidir. 
Fakat yukarıda ifade edildiği gibi, söz konusu bentte böyle düzenleme bulunmamaktaydı. Bentteki 
birden fazla halin birleşmesi, adli para cezasının maktu olması nedeniyle soyut cezanın 
somutlaştırılmasında da dikkate alınamayacaktır. Belki suçtan elde edilen menfaatin adli para cezasını 
etkilemesi bağlamında bu durum değerlendirilebilecektir.    
384 5728 sayılı Kanunla metinden çıkarılan Ser.PK. m.47/f.3: “Bu maddede öngörülen cezaların 
verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. 
Cezaların artırılabilmesi için daha önce verilen cezanın infazı şartı aranmaz”. Bu hüküm Kanuna, 
1992 yılında, 3794 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle eklenmiştir.  
385 Konuyla ilgili gerekçede, “…suçta tekerrürün Türk Ceza Kanununda suç karşılığı öngörülen yaptı-
rımda bir artırım nedeni olarak öngörülmemesi ve bunun 5275 sayılı Kanunda infaz rejiminde dikkate 
alınacak bir müessese olması sebebiyle, bu hususlara ilişkin düzenlemelere madde metninde yer veril-
memiştir” denmiştir.  
386 Maddede 5728 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, yine iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
fakat “10 milyardan 25 milyara kadar ağır para cezası” öngörülmüştü. Ayrıca, bentteki suçların 
içtimaı halinde, “hapis cezasının asgari haddi 3, azami haddi 6 yıl” olarak düzenlenmişti.  
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temel suç tipleri de bulunmaktadır387. Genel olarak bakıldığında, söz konusu suçlarla 

korunan ortak hukuksal değerin güven ve mülkiyet olduğu, dolayısıyla bunların 

güven ve mülkiyete karşı işlenen suçlar şeklinde sınıflandırılabileceği söylenebilir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki SPK. bu bentte sayılan suçlara doğrudan ya da dolaylı 

olarak iştirak ettiğini tespit ettiği gerçek veya tüzel kişilerin, borsalar ve 

teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapmalarının 

önlenmesini teminen gerekli tedbirleri almaya yetkilidir [Ser.PK. m.46/f.1-b.(i)].  

Bu grupta yer alan suçlar, aşağıdaki gibi saptanabilir. 1) İçeriden 

öğrenenlerin ticareti suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(1)]388, 2) İşleme dayalı 

manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)]389, 3) Bilgiye dayalı 

manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)], 4) İzinsiz sermaye piyasası 

faaliyeti suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(4)], 5) Güveni kötüye kullanma suçu 

[Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(5)], 6) Örtülü kazanç aktarma suçu [Ser.PK. m.47/f.1-

b.(A)-alt b.(6)], 7) Karşılıksız repo suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(7)]. 

Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)’de öngörülen suçlara bakıldığında, bu suçların (A) 

bendindekilere oranla daha az cezayı gerektirdiği ve bentte yine ortak ceza olarak bir 

yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına yer 

verildiği görülmektedir390. Söz konusu suçlar, esas itibariyle sermaye piyasasının 

gözetim ve denetimiyle ilişkili olup, bu konudaki yükümlülüklere aykırı 

davranmadan kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle bunları, gözetim ve denetim düzenine 

karşı işlenen suçlar olarak da adlandırmak mümkündür.  

                                                
387 Bu gruptaki suçların önemli bir kısmı maddenin ilk halinde yer almamakta olup, Kanunda 1992 ve 
1999 yılında yapılan değişikliklerle maddeye girmişlerdir.  
388 Söz konusu suç tipi, Ser.PK.’ya 1992 tarih ve 3794 sayılı Kanunla eklenmiş olup, ilgili madde 
gerekçesinde bu suç, İngilizce “insider trading” tümcesinin karşılığı olarak “kamuya açıklanmamış 
bilgiye dayalı ticaret” şeklinde anılmıştır.  
389 İçeriden öğrenenlerin ticareti suçu gibi 3794 sayılı Kanunla Ser.PK.’da düzenlenmiş bulunan bu 
suç da gerekçede “fiyat manipülasyonları” biçiminde ifade edilmiştir.   
390 Maddenin, 5728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki halinde, aynı sınırları taşıyan (bir 
yıldan üç yıla kadar) hapis cezası ve “8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezası” 
öngörülmüştü. Bentteki suçların birleşmesi halinde ise hapis cezasının alt sınırı iki yıl, üst sınırı ise 
dört yıl olarak düzenlenmişti.   
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Söz konusu bentte yer alan fiiller, temelde iki alt bentte düzenlenmiş olmakla 

birlikte, ilgili oldukları konu itibariyle bakıldığında, farklı suçların bir bentte, tek bir 

cümle içinde düzenlendiği görülmektedir391. Suçlar bağımsız olarak ele alındığında, 

1) Bilgi ve belge vermeme suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)]392, 2) Denetim 

görevlilerine engel olma suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)], 3) Gerçeğe aykırı 

bilgi verme suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)]393, 4) Defter ve kayıt tutmama 

suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(2)] bu başlık altındadır.  

Belirtmek gerekir ki, 5728 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, söz 

konusu (B) bendinin 2. alt bendinde, defter ve kayıt tutmama fiilinden başka birtakım 

fiiller daha bulunduğu gibi, ilk iki alt bende ilave olarak 3. bir alt bent de mevcuttu. 

Sözü geçen alt bentlerdeki fiiller, (B) bendinin sonuna bir cümle olarak eklenmiş ve 

“Gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutan, hesap açan veya bunlarda her türlü muhasebe 

hilesi yapan ya da gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleyenler ile 

düzenlenmesini sağlayanlar, Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin 

hükümlerine göre cezalandırılır” hükmüne yer verilmiştir. Böylece 5) Defter ve 

kayıtlarda gerçeğe aykırılık suçu394 ile 6) Gerçeğe aykırı rapor düzenleme suçunu395 

oluşturan fiiller açısından TCK.’nin belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine 

atıf yapılmıştır396.  

                                                
391 Elbette ki bu düzenleme biçimi, ceza hukuku kaynaklarının belirliliği kuralı (İçel, Donay, s.59) 
karşısında doğru olmayıp, farklı konulara ilişkin suçların ayrı bir suç halinde, fiilin ağırlığına özgü 
cezayla birlikte hüküm altına alınması gerekir.  
392 Alt bentteki, “bilgileri  vermeyen  veya eksik (…) verenlerle; defter ve belgeleri bu görevlilere 
ibraz etmeyen, saklayan, yok eden (…)” ifadeleri, aynı konuya ilişkin olduklarından, bunların hepsi 
bilgi ve belge vermeme suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Zira eksik bilgi vermede de verilmeyen 
kısım açısından bilgi vermeme söz konusudur. Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, saklanması, yok 
edilmesi de genel olarak belge vermeme şeklinde nitelendirilebilir.   
393 Benzer suç tipleri 5411 sayılı Bank.K.’da da yer almaktadır. Örneğin, bilgi ve belge vermeme suçu 
(Bank.K. m.153/f.1), denetim görevlilerine engel olma suçu (Bank.K. m.153/f.2), gerçeğe aykırı belge 
düzenleme suçu (Bank.K. m.155), Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)’de toplu olarak belirtilen fiillerin, 
Bank.K.’daki benzerleridir. Ancak Bank.K.’daki bu suçlar, Ser.PK.’daki benzerlerinden farklı olarak, 
bir birinden bağımsız bir şekilde, belirlilik kuralına uygun düzenlenmişlerdir.  
394 Gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutma, hesap açma veya bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapma 
hareketleri, ortak bir şekilde defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırılık şeklinde ifade edilebilir. Bu suç, 
5728 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce,  Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(2)’de yer almaktaydı.  
395 Gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleme ile düzenlenmesini sağlama fiillerini içeren 
bu suç, 5728 sayılı Kanundan önce, Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(3)’te düzenlenmişti. 
396 Esasen yukarıda, bilgi ve belge vermeme suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)] kapsamında 
değerlendirdiğimiz, defter ve belgeleri saklama ile yok etme hareketleri bakımından da benzer bir atıf 
yapılabilirdi.  Zira söz konusu hareketler, TCK. m.208’deki özel belgeyi bozmak, yok etmek veya 
gizlemek suçu kapsamında cezalandırılabilir niteliktedir.  
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Nihayet Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’de düzenlenen suçlar irdelendiğinde, 

buradaki suçların diğer bentlerdeki fiillerden farklı olarak sadece adli para cezasıyla 

karşılandığı, hapis cezasının öngörülmediği saptanmaktadır397. Söz konusu adli para 

cezası maktu olup, alt ve üst sınırı bulunmamaktadır398. Bu düzenleme, gerek 

bentteki suçların aynı ağırlıkta olmamaları gerekse aynı suçun, her somut olayda 

farklı nitelikte ortaya çıkabilmesi açısından cezanın bireyselleştirilmesi noktasında 

adil sonuçlar vermeyecektir.  

Burada Kanunun birçok hükmüne, belirli bir sınıflandırma olmaksızın, baştan 

itibaren madde sırasıyla atıf yapılarak cezalandırma söz konusu olup, bu nedenle 

kapsam ve suç sayısı itibariyle daha geniş içeriğe sahip bir suç grubu ortaya 

çıkmaktadır. Suçlardan bir kısmı gözetim ve denetim düzeniyle ilişkilendirilebilirse 

de genel olarak bunlar, sermaye piyasası düzenine karşı işlenen suçlar biçiminde 

değerlendirilebilir. Bununla birlikte, atıf yapılan hükümlerin Kanunun sistematiği 

içindeki yeri ve ortak noktaları dikkate alınarak, oldukça dağınık olarak öngörülmüş 

olan bu suçlar kendi içinde de sınıflandırılabilir. Yapılan alt ayrımlarda yer alan 

suçlar, esasen atıf yapılan maddenin başlık ve içeriğinden yola çıkılarak 

isimlendirilmiştir. Ancak madde içerikleri dikkate alınarak, aynı maddede ve fakat 

farklı konulara ilişkin fiiller, bağımsız suç tipleri olarak ifade edilmiştir. 

Genel olarak sermaye piyasası düzenine karşı işlenen suçları altı alt gruba 

ayırmak mümkündür:  

1) Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin suçlar: Bu gruptaki suçlar 

Kanunun “Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması, İhracı, Halka Arzı 

ve Satışı” başlıklı ikinci bölümündeki hükümlere aykırılıktan kaynaklanmaktadır. Bu 

kapsamda; i. İlan, açıklama ve reklâmlarda gerçeğe aykırılık suçu (Ser.PK. 

                                                
397 Daha önce iki bentten oluşan maddenin, (B) bendinde yer alan bu ceza ile ilgili olarak, Ser.PK.’da 
1992 yılında değişiklik yapan 3694 sayılı Kanunun gerekçesinde, “Ekonomik suçlarda, verilecek 
cezaların da ekonomik olması ilkesinden hareketle, hapis cezasını gerektiren fiillerin kapsamı dar 
tutulmuş, daha önce hapis cezasını gerektiren bazı fiiller, sadece para cezasının öngörüldüğü (B) 
bendine kaydırılmıştır” ifadeleri kullanılmıştır. Böylece halen (C) bendindeki bu cezanın, “ekonomik 
suça ekonomik ceza” anlayışının bir yansıması olduğu vurgulanmıştır.  
398 Bununla birlikte, yukarıda da değinildiği gibi, Ser.PK. m.47/f.2 uyarınca söz konusu maktu para 
cezası, suçla elde edilen menfaate göre nispi para cezasına dönüşebilmektedir.  
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m.6/f.2’ye aykırılık), ii. Halka satıştaki yükümlülüklere uymama suçu (Ser.PK. 

m.7’ye aykırılık), iii. Satış sonuçları hakkında bilgi vermeme suçu (Ser.PK. m.9’a 

aykırılık), iv. İzahnamedeki değişiklikleri bildirmeme, ilan etmeme suçu (Ser.PK. 

m.10’a aykırılık),  v. Kaydileştirme esaslarına aykırılık suçu (Ser.PK. m.10/A’ya 

aykırılık) yer almaktadır.  

2) İhraççılara ilişkin suçlar: Bunlar, Ser.PK.’nın “İhraççılara ve Halka Açık 

Anonim Ortaklıklara İlişkin Hükümler” başlıklı üçüncü bölümünde, çeşitli 

hükümlere aykırılık oluşturan suçlardır. Burada, i. İhraççılara ve halka açık anonim 

ortaklıklara ilişkin ortak hükümlere uymama suçu (Ser.PK. m.11’e aykırılık), ii. 

Kayıtlı sermaye sistemine aykırılık suçu (Ser.PK. m.12’ye aykırılık), iii. Yeni 

borçlanma senedi çıkarma yasağına aykırılık suçu (Ser.PK. m.13/f.5’e aykırılık), iv. 

İpotek teminatlı menkul kıymetlere ilişkin esaslara aykırılık suçu (Ser.PK. m.13/A-

f.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15’e aykırılık), v. Varlık teminatlı menkul 

kıymetlere ilişkin esaslara aykırılık suçu (Ser.PK. m.13/B-f.3, 4, 5’e aykırılık), vi. 

Hisse senetleriyle değiştirilebilir tahvillerde kayıtlı sermayeyi aşma suçu (Ser.PK. 

m.14/f.3’e aykırılık), vii. Temettü ve bedelsiz payların dağıtım esaslarına aykırılık 

suçu (Ser.PK. m.15/f.1, 2, 3, 4, 5’e aykırılık), viii. Finansal tablo, rapor ve bilgilerde 

standartlara uymama suçu (Ser.PK. m.16’ya aykırılık), ix. Bağımsız denetleme 

raporu almama suçu (Ser.PK. m.16’ya aykırılık), x. Finansal tablo ve raporları 

SPK’ya göndermeme, ilan etmeme suçu (Ser.PK. m.16’ya aykırılık)399, xi. Kamunun 

aydınlatılmasında özel durumlara uymama suçu (Ser.PK. m.16/A’ya aykırılık) 

bulunmaktadır.  

3) SPK.’ya ilişkin suçlar: Kanunun, SPK.’ya ilişkin dördüncü bölümüne 

ilişkin olarak burada iki suç tipi öngörülmüştür. Bunlardan birincisi, i. Sırrı açıklama 

ve kullanma suçu (Ser.PK. m.25/f.1-b.(a)’ya aykırılık)400, diğeri ise, ii. Kayda alma 

ücretini yatırmama suçu (Ser.PK. m.28/b.(b)’ye aykırılık) şeklindedir.  

                                                
399 Finansal tablo, rapor ve bilgilerde standartlara uymama suçu, bağımsız denetleme raporu almama 
suçu ve finansal tablo ve raporları SPK’ya göndermeme, ilan etmeme suçu, Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’de 
herhangi bir ayırım yapılmaksızın, m.16’ya aykırılık olarak öngörülmüşse de söz konusu madde 
içeriği farklı konular içermektedir. Dolayısıyla maddeden üç farklı suç tipi çıkarılmıştır.  
400 Ser.PK. m.10/A-f.7 ve m.40/f.3, MKK. ve borsaların personeli hakkında da 25. maddenin 
uygulanacağını öngördüğünden, bu kurumların personeli de bu suçtan dolayı sorumlu olabilecektir.   
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4) Sermaye piyasası kurumlarına ilişkin suçlar: i. Aracı kuruluşların faaliyet 

koşullarına aykırılık suçu (Ser.PK. m.34’e aykırılık), ii. Yatırım fonlarının kuruluş ve 

faaliyet koşullarına aykırılık suçu (Ser.PK. m.38’e aykırılık), iii. Konut 

finansmanının genel esaslarına aykırılık suçu (Ser.PK. m.38/A’ya aykırılık), iv. 

Konut finansmanı fonunun kuruluş ve faaliyet koşullarına aykırılık suçu (Ser.PK. 

m.38/B-f.3, 4, 7, 9, 10, 12’ye aykırılık), v. Varlık finansmanı fonunun kuruluş ve 

faaliyet koşullarına aykırılık suçu (Ser.PK. m.38/C kapsamında 38/B-f.3, 4, 7, 9, 10, 

12’ye aykırılık), vi. İpotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet koşullarına 

aykırılık suçu (Ser.PK. m.39/A’ya aykırılık). 

5) Meslek kuruluşlarına ilişkin suçlar: Sermaye piyasasında faaliyet gösteren 

iki meslek kuruluşunu düzenleyen hükümlere aykırı davranılması da suç olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre; i. TSPAKB.’ye ilişkin esaslara aykırılık suçu (Ser.PK. 

m.40/B’ye aykırılık), ii. TDUB.’ye ilişkin esaslara aykırılık suçu (Ser.PK. m.40/D’ye 

aykırılık) bu çerçevededir.  

6) Denetim ve tasfiye düzenine ilişkin suçlar: i. Denetim esaslarına aykırılık 

suçu (Ser.PK. m.45’e aykırılık), ii. Faaliyetleri durdurulan sermaye piyasası 

kurumlarının malvarlıkları üzerinde tasarrufta bulunma suçu (Ser.PK. m.46/f.2, 5’e 

aykırılık), iii. YKF.’ye ilişkin esaslara aykırılık suçu (Ser.PK. m.46/A’ya aykırılık), 

iv. Tedrici tasfiye esaslarına aykırılık suçu (Ser.PK. m.46/B’ye aykırılık), v. İpotek 

finansmanı kuruluşlarının tedrici tasfiyesine ilişkin esaslara aykırılık suçu (Ser.PK. 

m.46/C’ye aykırılık).   

Kanımızca yukarıda değinilen fiiller, cezaya liyakat ve cezaya muhtaçlık 

ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, bunların bir kısmı suç olarak korunmalı, 

önemli bir kısmı ise kabahat şeklinde öngörülmelidir. Örneğin SPK.’ya ilişkin 

suçlardan kayda alma ücretini yatırmama fiili, meslek kuruluşlarına ilişkin fiiller suç 

olmaktan çıkarılmalı ve idari tedbir veya idari para cezasını gerektirmelidir. Buna 
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karşılık yine SPK.’ya ilişkin olarak, sırrı açıklama ve kullanma fiili, hapis cezasıyla 

karşılanan bir suç olmalıdır401.  

Burada son olarak Ser.PK. m.47/A’da yer alan kabahatlere de değinmekte 

yarar vardır. Söz konusu maddede üç farklı kabahat öngörülmüştür. Bunlardan 

birincisi Ser.PK.’ya dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve 

formlara ve SPK. tarafından alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket 

etme biçiminde hükme bağlanmıştır (Ser.PK. m.47/A-f.1)402. Böylece Ser.PK. 

dışında kalan ve çoğunlukla SPK. tarafından oluşturulan oldukça geniş mevzuata 

aykırı davranılması da idari para cezasıyla karşılanmıştır. Kabahatten dolayı 

sorumluluk, söz konusu mevzuata uymayan gerçek ve tüzel kişilere yüklenmiş olup, 

bu yönüyle tüm piyasa katılımcıları sorumluluk alanı içine alınmıştır.  

Madde düzenlenen diğer iki kabahat, esasen belirli mesleki disiplini 

sağlamaya yönelik olup, kabahat olarak düzenlenmelerinin yerinde olmadığı 

kanısındayız403. Buna göre, Ser.PK. m.40/C-f.5 ile m.40/D-f.5 gereğince, TSPAKB. 

ve TDUB. üyelerinin, söz konusu meslek birliklerinin statülerine ve bunlar 

tarafından alınacak kararlara uymamaları idari para cezasını gerektiren kabahatler 

olarak Kanunda yer almaktadır (Ser.PK. m.47/A-f.2-3)404.   

                                                
401 Ancak yapılacak değerlendirmede, TCK.’daki ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı 
niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu (m.239) ile SPK. başkan ve üyeleri ile 
personelinin kamu görevlisi sayılması bağlamında göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu (m.258) da 
dikkate alınmalıdır.  
402 Söz konusu fiiller, Kanunun önceki metinlerinde suç olarak düzenlenirken, 1999 yılında 4487 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikle kabahat haline getirilmiştir. Buna ilişkin gerekçede; “Bazı hafif 
ihmalleri suç olmaktan çıkarmak, mahkemelerin yüklerini hafifletmek, buna karşılık müeyyidenin 
hemen tatbikini sağlamak suretiyle etkinliğini artırmak maksadıyla mevzuatta pek çok Kanunlarda 
düzenlendiği gibi idarî para cezaları öngörülmüştür. / İdarî müeyyideler de cezaî müeyyideler gibi 
hukuk düzeninin teminatıdır. Ancak bir yönü ile kişiyi cezalandırmayı amaçlayan cezaî 
müeyyidelerden farklı olarak idarî müeyyideler, kamu idaresi, kamu maliyesi, toplum sükûnu ve genel 
sağlık ve kamu maliyesini korumaya yönelik kabahat türünden fiillerdir. / Bu bakımdan, küçük 
tasarruf sahibi ve yatırımcılarını korumaya yönelik olarak, sermaye piyasasının güven ve istikrar 
içinde çalışmasını teminen, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve 
formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edilmesi halinde idarî 
para cezası öngörülmüştür” açıklamasına yer verilmiştir.  
403 Bankalar açısından da mesleki disipline ilişkin fiillerin karşılığı olarak, 5411 sayılı Bank.K. 
m.81/f.3’te idari para cezasından söz edilmiştir. Eleştiri için bkz.: Dursun, Bankacılık Düzenine 
Karşı İşlenen Suçlar, s.68.  
404 TSPAKB. Disiplin Yönetmeliği, disiplin cezaları arasında para cezasına da yer vermekte ve söz 
konusu cezanın Ser.PK.’daki sınırlar içerisinde belirleneceğini öngörmektedir (m.8/f.2). Böylece 
yönetmelik, doğru bir şekilde söz konusu fiilleri mesleki disiplini bozucu görmekte ve bunları 
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Söz konusu fiillerin kabahat olması nedeniyle, Kab.K. m.3 uyarınca 

Kab.K.’nın genel hükümleri bunlar açısından da geçerli olacaktır405. Öte yandan 

maddede özel bir tekerrür düzenlemesine yer verilmiş ve kabahat oluşturan fiillerin 

tekrarı halinde, verilen idari para cezasının iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda üç 

katı artırılarak uygulanacağı, bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde aynı 

kabahat işlenmediği takdirde, önceki cezaların tekrarda esas alınmayacağı 

öngörülmüştür (Ser.PK. m.47/A-f.4)406.  

2. Diğer Kanunlardaki Sermaye Piyasası Suçları 

Aşağıda öncelikle diğer kanunlarda yer alan ve geniş anlamda sermaye 

piyasası suçu kavramı içerisinde değerlendirilebilecek suçlara ilişkin, özellikle 

Ser.PK’daki bazı hükümler çerçevesinde genel açıklamalar yapılacaktır. Daha sonra 

ise bazı kanunlardan örnekler verilecektir. 

Sermaye piyasası suçlarına ilişkin önceki açıklamalarımızda ifade edildiği 

üzere, Ser.PK. dışındaki kanunlarda da piyasanın işlevselliği ve yatırımcının 

korunması veya genel olarak sermaye piyasası düzeniyle ilişkilendirilebilecek suçlar 

                                                                                                                                     
disipliner nitelikte bir yaptırım olarak para cezasıyla karşılamaktadır. Öte yandan doktrinde, mesleki 
düzen ve disiplini sağlamaya yönelik yaptırımların adı ve türü ne olursa olsun Kab.K. kapsamında 
değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir (Cengiz Otacı, Türk Kabahatler Hukuku, Ankara, 
Turhan Kitabevi, 2006, s.7-8; İsmail Yalçın, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara, Seçkin, 
2007, s.37-38).  
405 Ser.PK. m.40/D’ye aykırılık, m.47/C’de adli para cezasını gerektiren suç olarak düzenlenmektedir. 
Oysa 40/D maddesinin 5. fıkrasına aykırılık, ayrıca kabahat olarak öngörülmüştür. Bu durumda suçla 
kabahatin içtimaı ve bu bağlamda Kab.K.’nın 15. maddesi gündeme gelebilirse de 47/C bakımından 
fail, TDUB. üyesi gayrimenkul değerleme kurumu yetkilisi gerçek kişilere iken, 47/A-f.3’te ise 
sorumluluk üye tüzel kişilere ait olduğundan içtima kuralları uygulanmayacaktır. Buna rağmen daha 
önce de ifade ettiğimiz gibi, m.40/D’ye aykırılık suç olmaktan tümüyle çıkarılmalıdır.  
406 Ser.PK. m.47/A’da, 5728 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, idari para cezasının 
uygulanması, takip ve tahsiline dair hükümler de bulunmaktaydı. Söz konusu düzenlemelerin madde 
metninden çıkarılma gerekçesi olarak “…ve idarî yaptırım kararlarının verilmesi, kanun yolu, kesin-
leşmesi ve tahsili usulü Kabahatler Kanununun genel hükümler kısmında ayrıntılı olarak düzenlendi-
ğinden buna ilişkin hükümlere madde metninde yer verilemiştir” açıklaması yapılmıştır. Buna rağmen, 
daha önce de belirtildiği gibi, maddenin 3. fıkrasında, TDUB. tarafından verilecek idari para 
cezalarının tahsiline dair özel bir düzenleme bulunmaktadır. Değişiklik sürecinde gözden kaçan bu 
hüküm, her ne kadar Kab.K. m.17’nin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına özgü 
düzenlemeleri saklı tutması nedeniyle bu Kanunla bir uyumsuzluk taşımıyorsa da SPK. ve 
TSPAKB.’ye ilişkin normlarla tutarlılık açısından değiştirilmelidir.  
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bulunmaktadır. Geniş anlamda sermaye piyasası suçu olarak kabul edilebilecek bu 

suçların varlığını Ser.PK. da öngörmüş ve bununla ilgili hükümler sevk etmiştir.  

Yukarıda da değinildiği gibi Ser.PK. m.47’nin başındaki, “Diğer kanunlara 

göre daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde” deyimiyle Kanundaki suçların, başka 

kanunlarda da düzenlenmiş olabileceği dikkate alınmaktadır.  Bu konuda daha açık 

bir hüküm, Ser.PK. m.48 olup, ihraççılarla sermaye piyasası kurumlarının yönetim 

kurulu üyeleri, denetçileri, müdür ve diğer personeli ve yatırım fonu temsilcileri ile 

sorumlularının407 ortaklığın, kuruluşun veya fonun paraları ve diğer malları ile 

sermaye piyasası araçları, defter, evrak, dosya, kayıt ve diğer belgeleri üzerinde 

işledikleri suçların genel hükümlere göre belirlenen cezalarının yarı oranında 

artırılarak hükmolunacağını düzenlemektedir408. Buna göre ihraççılar ile sermaye 

piyasası kurumlarının, malvarlığı, sermaye piyasası araçları ve belgeleri üzerinde, 

diğer kanunlarda yer alan suçları, bunların personelinin işlemesi cezayı ağırlaştırıcı 

nitelikli bir unsurdur. Esasen bu hüküm, Ser.PK.’daki suçların her halükarda daha 

ağır cezayla karşılanmasını öngören 47. maddenin başında yer alan ifadeyi, diğer 

kanunlardaki suçlar açısından, belirtilen fail ve suç konusu çerçevesinde 

tamamlamaktadır409.  

Bu kapsamda yer alan suçlar, sermaye piyasası düzenini etkilemeleri 

itibariyle sermaye piyasası suçu kavramına dâhil olmalarının yanı sıra,  bu alana 

ilişkin özellikler nedeniyle özel işleniş biçimlerinin de söz konusu olabildiği 

suçlardır. Başka bir anlatımla, bu suçlar sermaye piyasası alanında işlendiklerinde, 

                                                
407 Maddeye, yatırım fonuyla benzer temsil ve sorumluluk yapısına sahip sermaye piyasası 
kurumlarından konut finansmanı fonu, varlık finansmanı fonu ve risk sermayesi yatırım fonu ile ilgili 
ifadeler de eklenmelidir. Doğrusu ise tüm bu fonları kapsayan ortak bir deyimin kullanılmasıdır.  
408 Maddenin tasarıdaki karşılığını oluşturan hükmün gerekçesinde; “51 nci maddede belirtilen suçlar 
TCK’da emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, hırsızlık olarak müeyyide altına alınmış 
suçlardır. Bu suçların, menkul kıymetleri halka satılan anonim ortaklıklar ve sermaye piyasası 
yardımcı kuruluşlarına karşı yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, müdür ve diğer personeli tarafından 
işlenmesi ağırlaştırıcı sebep olarak düşünülmüş ve TCK’daki cezaların yarı oranında artırılarak 
uygulanması öngörülmüştür” ifadelerine yer verilmiştir.    
409 Bu bağlamda değinilmesi gereken bir başka hüküm Ser.PK. m.25/f.1-b.(b)’dir. Söz konusu madde, 
SPK. personelini, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar açısından kamu görevlisi saymakta 
ve böylece kamu görevlilerine özgü, çoğunlukla daha ağır yaptırımlar içeren hükümlere atıf 
yapmaktadır. Bu durum, Ser.PK. m.10/A-f.7 ile m.40/f.3’ün, m.25’e yollama yapması nedeniyle, 
MKK. ve borsaların personeli hakkında da geçerlidir.  



 121 

somut görünümleri bakımından genel özelliklerinden ayrılan, yeni ve farklı işleniş 

modeliyle ortaya çıkabilirler. Bunun dışında, herhangi bir özellik göstermeden, 

sermaye piyasasında işlenebilecek her suç da bu kapsamda değerlendirilmemelidir.  

Mevzuatımızda yer alan değişik kanunlarda, doğrudan sermaye piyasasıyla 

ilişkili, bu alana özgü kavramların kullanıldığı suç tiplerini veya niteliği itibariyle 

piyasayla bağlantısı olan düzenlemeleri saptamak mümkündür.  

1) TCK.’daki Suçlar: Genel ceza kanunu olarak TCK.’daki birçok suç 

sermaye piyasasında ortaya çıkabilir. Bu kapsamda öncelikle malvarlığına karşı 

işlenen suçlara değinmek gerekir. Hırsızlık, yağma, mala zarar verme gibi suçlar ile 

güveni kötüye kullanma410 ve dolandırıcılık suçları, özellikle ihraççıların ve sermaye 

piyasası kurumlarının malvarlığına ve sermaye piyasası araçlarına karşı ya da 

yatırımcıların aleyhine olarak; söz konusu kurumların personelince, üçüncü kişilerce 

ve bunların birlikteliğiyle işlenebilir. Bunun gibi hileli ve taksirli iflas, şirket ve 

kooperatif hakkında yanlış bilgi suçları da bu alanda öne çıkabilecek suçlardır411. 

Kamu güvenine karşı işlenen suçlar, bu bağlamda değinilmesi gereken bir 

diğer suç grubudur. TCK. m.198’e göre devlet tarafından ihraç edilip de hamiline 

yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından 

çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet 

altınları para hükmündedir412. Böylece belirli kamu menkul kıymetleri parayla 

eşdeğer kabul edilerek, bunlar üzerindeki sahtecilik fiilleri, parada sahtecilik suçu 

(TCK. m.197) kapsamında cezalandırılmaktadır. Bunun dışında kalan kamu ve özel 

sektör sermaye piyasası araçlarıyla ilişkili sahtecilikler, esasen resmi veya özel 
                                                
410 Hatırlatmak gerekir ki, güveni kötüye kullanma fiili, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(5)’te de suç 
olarak düzenlenmiştir. Bu iki düzenleme arasında bazı noktalarda farklılık bulunmakla birlikte, 
ikisinin birden ihlali de söz konusu olabilir. Bu durumda daha önce değindiğimiz içtima kuralı 
devreye girecek ve en ağır cezayı gerektiren norm uygulanacaktır.  
411 Bu suçlar da bazı durumlarda Ser.PK.’da düzenlenen birtakım suçlarla içtima edebilir. Örneğin 
bilgiye dayalı manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3), defter ve kayıt tutmama suçu 
[Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(2)] ve Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’deki bir kısım suçlar bu kapsamdadır.  
412 Madde gerekçesinde göre; “Hükümet tarafından ihraç olunan bonolar, hisse senetleri, tahvil ve 
kuponların bu madde gereğince para gibi sayılmaları için başta gelen koşul, Bakanlar Kurulu kararı 
uyarınca çıkarılmış ve Devlet Hazinesinin borçlandırılmış olmasıdır. Bu itibarla kamu iktisadî 
teşekküllerince ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çıkarılan ve hamile yazılı bulunan bonolar 
madde kapsamına girmez”.  
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belgede sahtecilik içerisinde değerlendirilecektir. TCK. m.210, özel belgede 

sahtecilik suçunun konusunun, hisse senedi veya tahvil olması halinde resmi belgede 

sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağını öngörerek, söz konusu menkul 

kıymetlere daha fazla koruma sağlamıştır413. Bunun yanı sıra, yukarıda belirtilen ve 

para hükmünde sayılanlar dışında, kamu kesimi ihraççılarının ihraç ettiği sermaye 

piyasası araçları, keza bununla ilgili her türlü belge ile ilgili sahtecilikler, resmi 

belgede sahtecilik suçları kapsamındadır414. Bu suçlarla ilgili değerlendirme 

yaparken, Ser.PK.’da sahteciliğe ilişkin düzenlemeler de dikkate alınmalıdır415. 

Ayrıca, mevzuatta müşteri emri olarak nitelendirilen ve yatırımcıların alım satıma 

ilişkin taleplerine ilişkin belgelerin, imzalı olarak ve kısmen ya da tamamen boş bir 

şekilde teslim edilmesinden sonra amaca aykırı olarak doldurulması halinde açığa 

imzanın kötüye kullanılması suçu (TCK. m.209) gündeme gelebilecektir.   

TCK. bakımından incelenmesi gereken bir başka suç grubu, ekonomi, sanayi 

ve ticarete ilişkin suçlardır. Bu kapsamdaki ilk suç olan ihaleye fesat karıştırma 

suçu, kamu kesimi ihraççılarının menkul kıymet ihracında söz konusu olabilecek bir 

suçtur. Fiyatları etkileme suçunu ise, 765 sayılı TCK.’daki düzenlemesiyle birlikte 

ele almak gerekir. Mülga TCK. m.358’de, “esham borsalarına kabul edilen evrak ve 
                                                
413 Bu düzenlemenin amacı ve içeriği gerekçede, “Madde, ticarî hayatta büyük yer tutan ve basit bir 
ciro ile veya buna bile gerek görülmeksizin tedavül eden bazı evrakı daha ciddî bir şekilde korumak 
maksadına yöneliktir. Madde ile sayılan özel belgelerde sahtecilik yapılması hâlinde, resmî belgede 
sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Burada söz konusu olan, sadece 
resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin cezanın uygulanması değildir. Sayılan belgelerde sahtecilik 
yapılması durumunda, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler bütün olarak uygulanır. / 
Maddede, son zamanlarda tahvillerde de sahtecilik fiillerinin geniş ölçüde gerçekleştirilmesi ve bu 
nedenle güvenliğin çok zarara uğraması nedeni ile ‘her türlü tahviller’ de özel himaye altına 
alınmıştır (…)” şeklinde açıklanmıştır. Öte yandan, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine 
ilişkin Ser.PK. m.10/A uyarınca hisse senetlerinin ve özel sektör tahvillerinin kaydileştirilmesine 
karar verildiğinden ve bunların senede bağlanması söz konusu olmayacağından, bu hükmün uygulama 
alanı ortadan kalkabilecektir. Ayrıca işaret etmek gerekir ki, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(5)’te yer 
alan güveni kötüye kullanma suçu kapsamında, kayden tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası 
araçlarından söz edilmiş, suçu oluşturan fiilleri gerçekleştirmek veya gizlemek amacıyla kayıtların 
tahvil ve tağyir edilmesi de seçimlik hareketler arasında sayılmıştır.  
414 Daha önce de belirtildiği gibi, SPK., MKK. ve borsaların belgeleri üzerinde işlenen suçlar 
açısından, söz konusu kuruluşların personeli TCK. uygulamasında kamu görevlisi sayıldıklarından, 
sahtecilik fiilleri de bu çerçevede düşünülmelidir.    
415 Örneğin, yukarıda da ifade edildiği gibi bilgi ve belge vermeme suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt 
b.(1)] kapsamındaki defter ve belgelerin saklanması, yok edilmesi hareketleri TCK. m.208’le 
ilişkilidir. Daha önemlisi, defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırılık suçu (gerçeğe aykırı defter ve kayıt 
tutma, hesap açma veya bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapma) ve gerçeğe aykırı rapor düzenleme 
suçunu (gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleme ile düzenlenmesini sağlama) oluşturan 
fiiller açısından TCK.’daki sahtecilik suçlarına atıf yapılmıştır [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)]. 
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senedat piyasasının artıp eksilmesine sebebiyet verme”den bahsedilerek, açıkça 

borsada işlem gören senetlerin fiyatlarının etkilenmesi ceza yaptırımına bağlanmıştı. 

Diğer taraftan 1981 yılında yürürlüğe giren Ser.PK.’da 1992 yılında yapılan 

değişiklikle, işleme dayalı manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)] 

öngörülmüş ve Kanunun ilk halinde yer alan bilgiye dayalı manipülasyon suçu 

[Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)] yeniden düzenlenmiştir416. Yürürlükteki 

düzenlemede ise “İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp 

eksilmesi”nden söz edilmiş, adı geçen senetlere, bilinçli olarak yer verilmemiştir417. 

Sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan sırlar, özellikle sermaye piyasası 

kurumlarının müşterilerine ilişkin öğrendikleri sırlar açısından, ticarî sır, bankacılık 

sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu (TCK. 

m.239) söz konusu olacaktır418.  Ters repo işleminde, eğer repo karşılığı bir menkul 

kıymet yoksa ve ters repo yapan bunu biliyorsa kazanç amacıyla ödünç para vermiş 

olacak ve TCK. m.241’deki tefecilik suçu gündeme gelebilecektir.  

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak sermaye piyasasındaki birçok faaliyetin 

bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi noktasında, TCK.’da bilişim 

alanında suçlar bölümündeki bilişim sistemine girme ile   sistemi engelleme, bozma, 

verileri yok etme veya değiştirme suçları da özel bir öneme sahiptir. Bu suçlar, 

ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının kendi sistemlerinden başka, özellikle 

                                                
416 TCK.’daki düzenlemeye rağmen işleme dayalı manipülasyon suçunun öngörülme gerekçesi olarak; 
“Fiyat manipülasyonlarının, düzenlendiği bentte, suç tanımı yapılırken de, yabancı ülkelerin 
mevzuatları ve uygulamaları dikkate alınmış ve Türk Ceza Kanununun 358 inci maddesi ile bir 
senteze ulaşılmıştır. Türk Ceza Kanunundaki hüküm, yapıldığı dönemin koşullarına uygun bir yapıya 
dayanmakta olup genel olarak getirilen hüküm ise sermaye piyasasının özelliklerine uygun ve geniş 
kapsamlıdır” açıklaması yapılmıştır. Bu hükümlerle mülga TCK. düzenlemesi arasındaki ilişki 
bakımından, zımni ilga ve özel-genel norm ilişkisi görüşleri ileri sürülmüştür. Bkz.: Erman, Şirketler 
Ceza Hukuku, s.133; Evik, s.116-117. Kanımızca, burada da daha önce değindiğimiz ve Ser.PK. 
m.47’nin başında yer alan ifade bağlamındaki değerlendirme esastır.    
417 Nitekim madde gerekçesinde; “Borsalarda kabul edilen belge ve senetler hakkında sermaye 
piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verme, haber 
yayma, yorum yapma gibi fiiller 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun “Cezaî 
sorumluluk” başlıklı 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde cezalandırıldığı için 
kıymetli evrakın fiyatlarını etkileme konusunda ayrıca hüküm düzenlenmemiştir” denilerek, bu hususa 
vurgu yapılmıştır.  
418 Ser.PK. m.25/f.1-b.(a)’da da sır saklama yükümlülüğü yer almakta ve buna aykırı davranılması 
yukarıda değinilen sırrı açıklama ve kullanma suçunu oluşturmaktadır [Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)]. Öte 
yandan bu fiiller, ilgili sırlar ticari sır olarak ele alındığında, TCK.’daki söz konusu suça da vücut 
verebilecektir. Ayrıca SPK., MKK. ve borsa personelinin kamu görevlisi sayılmaları bağlamında, 
sırrın göreve ilişkin olması halinde TCK. m.258’deki suç tipi de gündeme gelecektir.   
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borsaların, MKK. ve Takasbank işlem ve kayıtlarının gerçekleştiği sistemlerin, tüm 

piyasa katılımcılarını ilgilendirmesi bakımından önemlidir.  

Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar kapsamında ise, 

Ser.PK. m.25 ve bu maddeye atıf yapan diğer hükümler bağlamında, SPK., MKK. ve 

borsaların yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile diğer personelinin görevleriyle 

bağlantılı olarak işledikleri suçlar nedeniyle, TCK. uygulamasında kamu görevlisi 

sayıldıklarından, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, yine bu çerçevede görevi 

kötüye kullanma suçları söz konusu olabilecektir. Bu konuda dikkat çeken bir başka 

suç, oldukça geniş kapsamda düzenlenen rüşvet suçudur. TCK. m.252/f.4’e göre, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya 

da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, 

bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, 

kooperatifler ya da halka açık anonim şirketlerle hukuki ilişki tesisinde veya tesis 

edilmiş hukuki ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel kişiler adına hareket eden kişilere 

görevinin gereklerine aykırı olarak yarar sağlanması halinde de rüşvet suçu 

oluşmaktadır. Böylece kamu tüzel kişisi olarak İMKB.’nin iştirakiyle kurulmuş olan 

Takasbank, MKK. gibi kurumlar ve daha önemlisi özel kesim ihraççılarından halka 

açık anonim ortaklıklar adına hareket eden kişilere görevlerinin gereklerine aykırı 

olarak sağlanan yararlar da rüşvet olarak nitelendirilmiştir. Keza kamu kesimi 

ihraççıları bakımından da bu bölümdeki suçlar, ihraç faaliyetiyle ilişkili olarak ortaya 

çıkabilir. 

Adliyeye karşı işlenen suçlar kapsamında, sermaye piyasası açısından özellik 

gösterebilecek suç tipi, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamadır. Buna 

göre, bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin, gayrimeşru kaynağını gizlemek 

ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacını güdenlere, 

sermaye piyasasındaki ihraç ve özellikle yatırım faaliyetleri önemli bir imkân 

sağlamaktadır419.  

                                                
419 Olgun Değirmenci, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan 
Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para Aklama Suçu), Ankara, Turhan Kitabevi, 2007, 
s.110-111. 
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Bu kapsamda son olarak, milli savunmaya karşı suçlar içerisinde düzenlenen 

savaşta yalan haber yayma suçuna dikkat çekilebilir. TCK. m.323/f.4’te, savaş 

zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak 

şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kâğıtlarının değeri 

üzerinde etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunma suç olarak öngörülmüştür. 

“İtibari amme kâğıtları”nın ne olduğu yürürlükteki TCK.’da tanımlanmamıştır. Söz 

konusu kavram mülga TCK. m.331’de tarif edilmiş olup, bu maddenin yürürlükteki 

TCK.’daki karşılığını 198. madde oluşturmaktadır. Dolayısıyla savaş zamanında, 

burada belirtilen menkul kıymetlerin değerini etkilemeye yönelik fiiller sözü edilen 

suç kapsamında değerlendirilecektir420.  

2) SGAÖHK.’daki Suçlar: 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının 

Önlenmesine Dair Kanun’unda öngörülen “karapara aklama suçu”nun, 5237 sayılı 

TCK. m.282’de suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu olarak 

düzenlenmesine ve konuyla ilgili diğer gelişmelere uyum amacıyla 5549 sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çıkarılmış ve söz konusu 

Kanun, 4208 sayılı Kanunun hükümlerinin büyük bir kısmını ilga etmiştir. 

SGAÖHK. m.2’de birtakım kişi ve kuruluşlar “yükümlü” olarak adlandırılmış, 

Kanunun ikinci bölümünde bunlara yönelik yükümlülükler düzenlenmiş ve takip 

eden bölümde ise yükümlülüklere uyulmaması idari ve adli yaptırımlara 

bağlanmıştır. Hemen belirtelim ki, sermaye piyasasında faaliyet gösterenler de 

yükümlü kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. Ayrıca Kanunda ve ilgili mevzuatta 

öngörülen yükümlülüklerin denetimi noktasında SPK. uzmanlarının da görev alması 

öngörülmüştür (m.11).  

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasına göre, yükümlülerin, 3. maddede 

belirtilen kimlik tespitini yapmamaları, 4. madde uyarınca şüpheli işlem bildiriminde 

bulunmamaları, 5. maddedeki eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri 

                                                
420 Söz konusu suçu oluşturan fiiller, savaş-barış zamanı ayırımı yapmayan, işleme dayalı 
manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)] ile bilgiye dayalı manipülasyon suçunu [Ser.PK. 
m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)] da oluşturabilecektir. Ancak Ser.PK. m.47’deki içtima düzenlemesi 
gereğince, daha ağır cezayı gerektiren TCK. m.323/f.4 uygulanacaktır. Bu hükmün mülga TCK.’daki 
karşılığı olan 161. madde açısından aynı sonuca, söz konusu maddenin özel norm olduğu gerekçesiyle 
varılmıştır (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.133; Evik, s.120). 
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ile diğer tedbirlere ilişkin yükümlülükleri verilen süre içinde yerine getirilmemeleri 

ve 6. maddedeki devamlı bilgi verme yükümüne uymamaları idari para cezasıyla 

karşılanmıştır. Ayrıca bunlara uymayan yükümlünün sermaye piyasası kurumu 

olması, cezanın iki katına çıkarılmasını sonuçlayan nitelikli bir haldir421.  

Bazı yükümlülüklere aykırı davranılması daha ağır kabul edilerek suç olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre şüpheli işlem bildirimini ifşa etme (m.4/f.2’ye aykırılık), 

bilgi ve belge vermeme (m.7’ye aykırılık) ve muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ihlal 

etme (m.8’e aykırılık) suçtur. Bu suçlar dolayısıyla tüzel kişiler hakkında da bunlara 

özgü güvenlik tedbirleri uygulanacaktır (SGAÖHK. m.14). Kanunun 15. maddesinde 

ise, 3. maddedeki kimlik tespiti yükümlülüğünü, işlem yapanlar yönünden 

tamamlayan bir biçimde, başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suç 

olarak öngörülmüştür.       

3) TPKKHK.’daki Fiiller: 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanun’un 1. maddesi, diğer unsurların yanı sıra, hisse senedi ve tahvillerin 

alım satımının ve ihraç veya ithalinin düzenlenmesi ve sınırlanması ile ilgili kararlar 

alma konusunda Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğunu belirtmektedir. 3. maddede 

ise, Bakanlar Kurulu’nca alınan kararlara aykırı hareket eden veya bu kararlarda 

belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin para 

cezasıyla cezalandırılacakları hükme bağlanmıştı. Ancak söz konusu hüküm, 

TCK.’yla uyum amacıyla 5827 sayılı Kanunla422 değiştirilmiş ve Bakanlar 

Kurulu’nun bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici 

işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket etme idari para cezasıyla karşılanmıştır. 

Dolayısıyla yeni düzenlemeyle ilgili kararlara aykırılık, suç olmaktan çıkarılarak, 

kabahat olarak yaptırım altına alınmış durumdadır. Bu hususta halen Bakanlar 

Kurulu’nun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı yürürlükte 

olup, Kararın değişik hükümlerinde sermaye piyasasına ilişkin düzenlemelere 

                                                
421 Burada esasen ilgili tüzel kişilere yaptırım uygulanması söz konusudur. Zira SGAÖHK. 
m.13/f.2’ye göre, kimlik tespiti yapma (m.3) ile şüpheli işlemleri bildirme (m.4) yükümlülüklerine 
aykırı davranma halinde, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen görevliye de ayrıca idari para cezası 
verilecektir.  
422 RG., 30.11.2008/27096. 
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rastlamak mümkündür. Kararın amacını ve kapsamını belirleyen 1. maddesinde 

menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından da söz edilmiş, tanımlar 

başlıklı 2. maddede menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve aracı kurum 

da tanımlanmıştır.  

Menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler, Kararın 15. maddesinde 

bulunmaktadır. Maddede esasen yurt içinden ve yurt dışından yapılacak işlemlerin 

serbest olduğu vurgulanmış, fakat bazı sınırlamalara da yer verilmiştir. İşte bu 

sınırlamalara uyulmaması, 1567 sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtildiği üzere, 

Bakanlar Kurulu’nun düzenleyici işlemlerindeki yükümlülüklere aykırılık 

biçimindeki kabahati oluşturacaktır. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları hariç 

olmak üzere, Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin, ihraç edecekleri sermaye piyasası 

araçlarını, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde SPK.’ya kaydettirmeden yurt 

dışında satmaları [m.15/f.1-b.(b)], dışarıda yerleşik kişilerin, sermaye piyasası 

mevzuatı dışında Türkiye’de menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 

ihraç etmeleri [m.15/f.1-b.(c)], aynı zamanda Ser.PK.’daki suç ve kabahatleri de 

oluşturabilecek fiillerdir423. Yine aynı madde çerçevesinde; gerek Türkiye’de gerekse 

dışarıda yerleşik kişilerin, menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 

yetkili bankalar ile aracı kurumları vasıta kılmadan satın almaları, satmaları, bu 

kıymetler ve araçlara ait gelirler ile bunların satış-alış bedellerini bankaları 

kullanmadan transfer ettirmeleri [m.15/f.1-b.(d)-alt b.(i) ve (ii)] kabahat olarak ortaya 

çıkabilir424. Bundan başka, Kararda döviz işlemleriyle bağlantılı olarak, aracı 

kurumlara, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine dair de hükümler bulunmaktadır. 

6. maddeye göre, aracı kurumlar sadece sermaye piyasası faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak kaydıyla ve sadece hesap sahibi müşterileri ile 

döviz alım satımı yapabilirler. Ancak döviz mevcutlarını, belirli oran ve esaslar 

çerçevesinde TCMB.’ye devrederler. Ayrıca yapılan işlemlerle ilgili olarak döviz 
                                                
423 Örneğin SPK.’ya kaydettirmeden yapılan ihraçlar, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunu 
[Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(4)] oluşturur. Bunun dışında konuyla ilgili tebliğlere aykırılık, Ser.PK. 
m.47/A-f.1 uyarınca kabahattir. Her iki durumda da sorun içtima kurallarına göre çözülecektir.    
424 “Satın alma ve ödemelerin yapılmasında, dışarıda yerleşik kişiler için ‘mutlaka’ aracı konulması, 
yabancıların veya dışarıda yerleşik oldukları için öyle sayılanların yapacakları sermaye piyasası aracı 
yatırımlarının büyüklüğünün ve nerelere yöneldiğinin tespiti açısından önemli görülebilir” (Günal, 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.151). Kanımızca benzer gerekçeler, Türkiye’de yerleşik kişiler için 
de aksi yönde ileri sürülebilir.  
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alım satım belgesi düzenleme yükümü bulunmaktadır (m.23). Dolayısıyla aracı 

kurumların bu esaslara aykırı döviz alım satımı yapmaları söz konusu kabahat 

kapsamındadır. Yine bu bağlamda, dövize ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem 

ve opsiyon sözleşmelerinin bankalarca yapılabileceği, dövize ve kıymetli madene 

dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil, sermaye piyasası mevzuatına göre 

düzenlenmiş her türlü türev araçlarının alım satımının yetkili aracı kuruluşlarca 

sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde teşkilatlanmış borsalarda gerçekleştirileceği, 

keza yurt dışından türev araçlarının alım satımının SPK. tarafından yetkilendirilmiş 

yurt içinde veya yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılması 

öngörülmüştür (m.6/f.6-8). Buna aykırı faaliyetler de söz konusu kabahat 

çerçevesinde değerlendirilecektir. Son olarak, Kararın 20. ve 21. maddelerinde 

birtakım bilgi ve belge verme yükümlülükleri yer almakta olup, bunların yerine 

getirilmemesi de aynı şekilde kabahat olarak yaptırıma tabi tutulacaktır.  

4) TTK.’daki Suçlar: Sermaye piyasasının unsurları olan ihraççıların, 

kurumsal yatırımcıların ve sermaye piyasası kurumlarının çoğunlukla ticari ortaklık, 

ticari işletme ve tacir niteliğini taşımaları, TTK.’daki bazı suçların da sermaye 

piyasası alanında da ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede TTK. m.40, 

ticaret siciline tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasını suç olarak 

düzenlemekte ve yaptırım olarak para ve/veya hapis cezasından başka borsada işlem 

yapabilme hakkında yoksun bırakılma veya borsalardan geçici olarak çıkarılmaya da 

yer vermektedir. Öte yandan TTK. m.53, ticaret unvanını kullanma mecburiyetine, 

tesciline, şekline ve devredilmesine dair esaslara aykırı davranılması halinde de 40. 

maddedeki yaptırımların uygulanacağını belirtmektedir. Bundan başka, TTK. 

m.64’te öngörülen haksız rekabet hareketleri, sermaye piyasası faaliyetleriyle 

bağlantılı olarak da gerçekleşebilecek ve böylece haksız rekabet suçu bu alana özgü 

işleniş biçimleriyle ortaya çıkacaktır.  

TTK. m.67, defter tutma yükümlülüğünün hiç veya kanuna uygun olarak 

yerine getirilmemesini suç olarak yaptırıma bağlamakta ve fakat diğer kanunlarda 

bulunan cezai hükümleri saklı tutmaktadır. Bu bağlamda Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt 
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b.(2)’de defter ve kayıt tutmama suçu yer almakta olup, sermaye piyasası açısından 

bu hüküm uygulanacaktır. 

Anonim ortaklıkların kuruluşu sürecinde ortaya çıkabilecek bazı haksızlıklar 

ile ilgili olarak TCK.’nın çeşitli hükümlerine atıf yapılmıştır. Buna göre kuruluş 

belgelerinde sahtecilik bakımından 765 sayılı TCK. m.350 (5237 sayılı TCK. m.-), 

aynî sermayeye değer biçilmesinde hile yapılması halinde 765 sayılı TCK. m.343 

(5237 sayılı TCK. m.206), kuruluşta yolsuzluk yapılıp yapılmadığının 

incelenmesinde ihmal gösterilmesi durumunda ise 765 sayılı TCK. m.230 (5237 

sayılı TCK. m.257/f.2) uygulanacaktır (TTK. m.305, 307, 308 ve bunlara atfen 

m.311). Nihayet, ortakların,  her ne suretle olursa olsun ortaklığa ait öğrendikleri 

sırları açıklamaları suç olarak hükme bağlanmıştır (TTK. m.363/f.2).  

5) Bank.K.’daki Suçlar: Bankalar, sermaye piyasasında değişik konumlarda 

faaliyet gösterebilmektedirler. Örneğin, kendi menkul kıymetlerini veya Ser.PK.’daki 

bazı menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle ihraççı, yatırım fonu kurucusu olarak 

kurumsal yatırımcı ve aracı kuruluş sıfatıyla fon arz ve talebinin karşılaşmasına 

yardımcı bir kurum olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalkınma ve yatırım bankalarına 

özgü olarak, yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği gibi faaliyetler de öne 

çıkmaktadır. Öte yandan bankaların faaliyet konularının sayıldığı Bank.K. m.4’te, 

çeşitli sermaye piyasası faaliyetleri de yer almaktadır. Ayrıca Kanun, bankalardan 

başka, finansal holding şirketini ve finansal kuruluşları425 da belirli çerçevede 

kapsamına almaktadır.  

Bu çerçevede, Bank.K.’daki, mevduatın veya katılım fonunun geri alınmasını 

engelleme suçu (m. 151) gibi doğrudan bankacılık alanına özgü suçlar dışında, diğer 

birçok suç, sermaye piyasasıyla ilişkili olarak da işlenebilecek niteliktedir. Örneğin, 

                                                
425 Finansal holding şirketi, içlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu (mevduat veya katılım 
bankası) olmak şartıyla bağlı ortaklıklarının tümü veya çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal 
kuruluş olan şirketi; finansal kuruluş ise, kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel 
emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya Bank.K.’da yer alan faaliyet 
konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve 
finansal holding şirketlerini ifade etmektedir (Bank.K. m.2). Bu tanıma göre, sermaye piyasası 
faaliyetinde bulunmaları itibariyle sermaye piyasası kurumlarının finansal kuruluş olduğu ve finansal 
holding şirketinin bir parçası olabileceği açıktır.  
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denetim sonucu alınması istenen tedbirleri almama suçu (m. 152) kapsamında 

alınması istenen kısıtlayıcı tedbirler içerisinde faaliyet türlerinin ve bu bağlamda 

sermaye piyasası faaliyetlerinin kısıtlanması söz konusu olabilecektir. Bunun gibi, 

bankaların yanı sıra, Kanun kapsamındaki diğer kuruluşlarla da ilişkili suçlar olan, 

bilgi ve belge vermeme (m.153), gerçeğe aykırı belge düzenleme (m.155), işlemleri 

kayıt dışı bırakma, gerçeğe aykırı muhasebeleştirme, hesap uygunluğu sağlamadan 

bilanço kapatma (m.156) da sermaye piyasasıyla bağlantılı suçlara örnek 

gösterilebilir426. Keza Bank.K. m.157’ye göre, bu Kanuna tabi kuruluşlar, TCK. 

m.247’de öngörülen sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 

suçu açısından banka veya kredi kurumu olarak kabul edilir.    

6) TCMBK.’daki Suçlar: TCMB.’nin temel görev ve yetkileri arasında yer 

alan; açık piyasa işlemleri yapmak, mali (finansal) piyasaları izlemek ve bu amaçla 

bankalar ve diğer mali kurumlardan ve bunları düzenlemek ve denetlemekle görevli 

kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri istemek ve istatistiki bilgi toplamak 

(TCMBK. m.4) gibi görev ve yetkiler, sermaye piyasasıyla yakından ilişkilidir. 

TCMBK. m.52’ye göre TCMB., para politikasının hedefleri çerçevesinde, para 

arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk 

Lirası karşılığında menkul kıymet kesin alım satımı, geri alım vaadi ile satım ve geri 

satım vaadi ile alım işlemleri, menkul kıymetlerin ödünç alınıp verilmesi gibi açık 

piyasa işlemlerini yapabilir ve bu işlemlere aracılık edebilir. TCMB., bu madde 

kapsamına giren işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşları; bankalar ve Ser.PK.’ya göre 

belirlenen aracı kurumlar arasından işlemin özelliğini göz önünde bulundurarak 

tespit etmeye yetkilidir. Kanunun 43. ve 44. maddelerinde de bilgi ve belge isteme 

yetkisinin ayrıntıları düzenlenmiştir.  

TCMB. m.68’e göre, TCMB.’nin (m.4/f.4 uyarınca) yetki ve görevlerine 

ilişkin yaptığı düzenlemelere uymama, buna ilişkin denetime engel olma, (m.43/f.1, 

2, 4 ve m.44’te belirtilen) bilgi ve belgeleri vermeme veya gerçeğe aykırı bilgi ve 

                                                
426 Bank.K. m.146, 147 ve 148’de düzenlenen kabahatler bakımından, bankaların yanı sıra, Kanun 
kapsamında kuruluşlar da sorumlu tutulmuşlardır.  
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belge verme, (m.52 uyarınca) açık piyasa işlemleri ile ilgili düzenlemelerine uymama 

fiillerini suç olarak düzenlemektedir.  

E. Sermaye Piyasasına Özgü Ceza Muhakemesi Kuralları 

Ser.PK.’da düzenlenen suçlar bakımından, sermaye piyasasının niteliğinden 

kaynaklanan birtakım gerekçelerle, Ser.PK. m.49’da427 bu alana özgü bazı ceza 

muhakemesi kuralları öngörülmüştür428. Öncelikle belirtmek gerekir ki, söz konusu 

düzenlemeler yalnızca Ser.PK.’daki suçlar için geçerli olup, diğer Kanunlardaki 

suçlar bu kapsamda değildir429. Bu yönüyle, sadece dar anlamda sermaye piyasası 

suçu niteliği taşıyan haksızlıklara özel bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Ser.PK. m.49/f.1’e göre, dar anlamdaki sermaye piyasası suçları, resen 

soruşturulan suçlar olmayıp, bunun için bir muhakeme şartı olarak SPK.’nın 

Cumhuriyet Savcılığına yönelik yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir430. SPK. 

                                                
427 Bu hükmün, Bank.K.’dan esinlenerek düzenlendiği belirtilmektedir (Eralp Özgen, “Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 49. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na Tanınan ‘Başvuru’ Yetkisinin, 
‘Talep’ ve ‘Şikayet’ Kavramları Açısından Değerlendirilmesi ve Cumhuriyet Savcılarının Takdir 
Yetkisi”, 15. Yıl Sempozyumu, Mayıs 1998, Ankara, SPK. Yayını, 1998, s.194). Gerçekten de gerek 
mülga Kanunlarda gerekse halen yürürlükte bulunan 5411 sayılı Bank.K.’da benzer düzenlemeler 
bulunmaktadır. 
428 Ser.PK.’nın dışında, daha önce de değinilen 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’nin “Disiplin ve Ceza Hükümleri” başlıklı beşinci bölümünde yer alan ve 
“Muhakeme usulü” başlığını taşıyan 20. maddede de muhakemeye ilişkin hükümler bulunmaktadır. 
Fakat KHK.’nın yürürlük maddesi uyarınca, KHK. kanunlaşmadığından, söz konusu hükümler 
yürürlükte değildir [91 sayılı KHK. m.24/f.2-b.(b)].    
429 Zira Ser.PK. m.49’da, “47 inci maddede kapsamına giren suçlar” ve “Bu Kanuna aykırı fiiller” 
ibareleri kullanılmıştır. Öte yandan, Ser.PK.’nın “Sır saklama ve Kurulun para, evrak ve malları 
hakkında işlenen suçlar” başlıklı 25. maddesinin 2. fıkrasında, “Bu konudaki kovuşturmalar genel 
hükümlere göre yürütülür” hükmü yer almaktadır. Böylece SPK. başkan ve üyeleri ile diğer 
personelinin (Ser.PK. m.10/A-f.7 ve m.40/f.3’ün m.25’e atfıyla MKK. ve borsaların personelinin) 
görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar bakımından, genel kanun olarak CMK. uygulanacaktır.  
430 “Sair temyiz itirazları yerinde değilse de; 2499 sayılı Yasanın 49/1. maddesi uyarınca, aynı 
Yasanın 47. maddesinde yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması Kurul tarafından Cumhuriyet 
Savcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlı olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu 
olmaksızın açılan kamu davasına devamla yazılı şekilde karar verilmesi…” (7.  CD., 18.09.1995, 
1995/5815 - 1995/6925, www.hukukturk.com).  
Maddenin ilk halinde, SPK.’nın teklifi üzerine Maliye Bakanlığı’nın başvurusu öngörülmüştü. 1992 
yılında yapılan değişiklikle bu konuda SPK. yetkili kılınmıştır. Değişiklik gerekçesinde; “Sermaye 
Piyasası Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki ortaklıklar ve kuruluşlar ile sermaye piyasası 
kurumlarının her türlü işlem ve faaliyetleri Kurul gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. Ortaklık, 
kuruluş ve kurumların yetkili ve/veya sorumlularının Kanunu ihlal eden fiillerinin 
cezalandırılmasında, ortaklık ve kurumların her türlü işlem ve faaliyetlerini titizlikle izleyen, 
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dışında, eğer Cumhuriyet Savcıları söz konusu suçların işlendiğine dair bilgi 

edinmişlerse, SPK.’yı haberdar ederek durumun incelenmesini isteyebileceklerdir 

(Ser.PK. m.49/f.2). Bu hükümden de anlaşılacağı üzere savcılık, SPK.’nın yazılı 

başvurusu olmaksızın soruşturma evresi işlemlerine dahi başlayamayacaktır431. 

Muhakemenin yapılabilmesinin başvuru koşuluna bağlı tutulmasının amacının, 

piyasaya olan güvenin korunması olduğu, zira bu alana ilişkin her iddianın, gerekli 

teknik inceleme ve değerlendirme olmaksızın, doğrudan muhakeme makamlarına 

yansıtılmasının, sonuçta beraat kararı verilmiş olsa bile piyasanın güvenilirliğini 

etkileyebileceği söylenebilir432. SPK., piyasanın düzenleyici ve denetleyici otoritesi 

sıfatıyla, sözü edilen amaç çerçevesinde bu yetkisini kullanacaktır433.  

                                                                                                                                     
inceleyen ve denetleyen Kurulun rolü ve önemi büyüktür. Kanun kapsamı ve Kurul denetimindeki 
ortaklık ve kurumlardaki yetkili ve sorumlulukların kovuşturulmasında Kurulun yetkili kılınması 
adalet mekanizmasının daha süratli, doğru ve en iyi şekilde işlemesini sağlayacaktır” ifadeleri 
kullanılmıştır. 
431 “Başvuru, her türlü muhakeme faaliyetinin başlayabilmesi için gerekli bir muhakeme koşulu 
olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu başvuruda bulunmadığı sürece Savcılık hiçbir şey 
yapamayacak ve başvuru bir süreye de tabi olmadığından zamanaşımı süresince bekleyecektir. Sadece 
49. maddenin 2. fıkrası hükmüne göre Kurul’u uyarabilecektir” (Özgen, s.197).  
432 Maddenin ilk haline ilişkin tasarı gerekçesinde, “Tasarının 52 nci maddesi usul hükümlerini 
düzenlemektedir. Sermaye piyasasının bir güven ve itibar müessesesi olması dolayısıyla Bankalar 
Kanununda olduğu gibi, tasarının 50 nci maddesinde belirtilen suçlar hakkında kovuşturma yapılması 
Yüksek Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda 
bulunması şartına bağlanmıştır” denilerek, bankacılıkla paralellik kurulmuştur. Nitekim bankacılık 
suçları için aranan başvuru koşulunun amacı olarak da bankalara ve bankacılık alanına olan güvenin 
korunması gerekçesi ileri sürülmüştür. Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bkz.: Selman Dursun, 
“Yeni Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hükümleri”, CHD., Yıl:2, 
Sayı:4, Ağustos 2007, s.263-275.  
433 Bu noktada, SPK.’nın doğrudan veya savcılığın bildirimi üzerine öğrendiği bir suçun tüm 
unsurlarının oluşmasına ve suçtan zarar gören kişilerin bulunmasına rağmen, başvuruda bulunma 
konusunda mutlak bir takdir yetkisinin olup olmadığı tereddüt doğurmaktadır. Doktrinde, başvuru 
yetkisinin, kamu davasının mecburiliği ilkesini yumuşatma amacını taşıdığı, SPK.’nın kamu yararı 
bakımından bir değerlendirme yapacağı, suçun işlendiği saptansa bile, muhakeme yapılmasının daha 
fazla zarara yol açabileceği hallerde takdir yetkisinin bulunduğu, bunun keyfilik anlamına da 
gelmediği, aksi takdirde SPK. için de mecburiliğin kabul edilmiş olacağı ifade edilmiştir (Eralp 
Özgen, (Tartışmacı) 15. Yıl Sempozyumu, Mayıs 1998, Ankara, SPK. Yayını, 1998, s.206). Yargıtay 
ise görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak SPK. başkan ve üyeleri hakkında verilen takipsizlik 
kararına yapılan itirazın reddi ve buna karşı Adalet Bakanlığı’nın yazılı emri üzerine düzenlenen 
tebliğnamedeki, “Dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler içeriklerinden, aracı kurum As Menkul 
Kıymetler A.Ş. hakkında düzenlenen 16.2.1996 tarih, IV-8/88-1 sayılı denetleme raporunun sonuç 
kısmında 2499 sayılı Kanunun 47/B-5 ve 49. maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulması 
gerektiğine (Sonuç: D-11-a, b ve D-IV) işaret olunup, bu husus Denetleme Dairesi Başkanlığının 
7.3.1996 tarih, i-0202/85 sayılı yazısında da vurgulanarak, Sermaye Piyasası Kurulu karar organına 
öneride bulunulmuş olmasına karşılık, aracı kurumun defter, belge ve kayıt düzenine ilişkin 
incelemede saptanan, ilgili tebliğe aykırılık eylemlerinin ‘müşterilere ait nakit üzerinde izinsiz ve 
yetkisiz olarak tasarrufta bulunulduğu’ olarak değerlendirildiği bu konuda, 28.3.1996 tarih 18/389 
sayılı kararla, suç duyurusunda bulunulmayıp, aracı kurumun faaliyetlerinin geçici durdurulması ile 
yetinildiği anlaşılmasına göre; / Ceza yaptırımı, anılan Kanunun, o tarihte yürürlükte bulunulan 
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SPK.’nın yazılı başvurusu üzerine savcılık dava açmak zorunda olmayıp, 

yapılan soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilebilir. Bu 

karar, suçtan zarar gören sıfatı olmasa da SPK.’ya tebliğ edilir ve buna karşı SPK. da 

CMK. hükümleri kapsamında itiraz edebilir (Ser.PK. m.49/f.3).  

SPK.’nın başvurusunun, muhakeme şartı niteliğinde olduğunda kuşku yoksa 

da bunun türü konusunda bir belirleme yoktur. Şikâyet, izin, karar, talep, müracaat 

gibi başlıca muhakeme koşullarının taşıdıkları özellikler dikkate alındığında434, söz 

konusu başvurunun; SPK.’nın birçok suç bakımından suçtan zarar gören olmaması435 

nedeniyle şikâyet sayılamayacağı açıktır. Burada esasen savcılığın girişiminin 

aranmaması, bunun izin veya karar niteliğinde olmadığını göstermektedir. Bundan 

başka, başvuru üzerine dava açmanın zorunluluğunun bulunmaması, sözü edilen 

koşulun, talep olarak değerlendirilmesini engellemektedir436. Kanımızca bunu, 

“Devletin, savcılığı dava açmağa mecbur bırakmayacak surette mahsus makamları 

vasıtası ile yaptığı şikâyet” olarak da tanımlanan437 müracaat şeklinde nitelendirmek 

mümkündür438. Dolayısıyla müracaatın özellikleri itibariyle, dava zamanaşımı 

                                                                                                                                     
47/B-5. maddesinde açıklanan ve güveni kötüye kullanma suçunu oluşturabilecek nitelikteki eyleme 
yönelik, Başbakanlık Teftiş Kurulunun 19.3.1997 tarih, 24/97-16 sayılı, inceleme raporunda da yer 
alan suç duyurusu gereğinin yerine getirilmiş olmasının, Kanunun 49. maddesindeki, kovuşturma 
yapılmasını Kurul tarafından yazılı başvuruda bulunulması koşuluna bağlayan hüküm karşısında, 
Kurul Başkanı ve Üyeleri olan sanıklar yönünden görevi ihmal suçunu oluşturup oluşturmadığının, 
ilgili yetkili yargı merciince takdirine ve konunun yasal, yargısal yoldan sonuçlandırılmasına asıl 
olmak üzere, takipsizlik kararına itirazın kabulü ile kaldırılmasına ve kamu davası açılmasına karar 
verilmesi yerine yazılı biçimde ret kararında isabet görülmemiştir” görüşünü yerinde bularak, ilgili 
ağır ceza mahkemesinin itirazın reddi yönündeki kararını bozmuştur (4. CD., 27.11.2000, 2000/8317 - 
2000/8195, www.hukukturk.com).    
434 Bu özellikler için bkz.: Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku 
Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Onbeşinci Bası, İstanbul, Beta, 2006, s.78 vd.; Bahri 
Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Yeni Ceza Muhakemesi 
Kanununa Göre Yenilenmiş 11. Baskı, Ankara, Seçkin, 2007, s.86 vd.; Cumhur Şahin, Ceza 
Muhakemesi Hukuku I, Ankara, Seçkin, 2007, s.55 vd.; İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s. 23 vd.  
435 Şikayet hakkına sahip olan kişiyi ifade eden suçtan zarar gören teriminin, şikayetin savcının 
kendiliğinden hareket etmesinin istisnasını oluşturması nedeniyle dar yorumlanması gerektiği ve 
bunun çaresinin de doğrudan doğruya zararı aramak olduğu belirtilmiştir (Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, 
s.84).  
436 Doktrinde bazı yazarlar, başvurunun talep niteliğinde olduğu görüşündedir (Erman, Şirketler Ceza 
Hukuku, s.148; Öztürk, Erdem, s.92-94). 
437 Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, s.89. 
438 Aynı yönde Şahin, s.58. Başvuru koşulunu diğer muhakeme şartlarıyla karşılaştıran Özgen, bunun 
hiçbiriyle ayniyet göstermediğini, yeni bir muhakeme koşulu olduğunu belirtmiş ve fakat nitelik ve 
sonuçları itibariyle müracaatla aynı olduğunu, dolayısıyla bunu müracaat veya ayrı bir koşul olarak 
kabul etmenin uygulama açısından hiçbir fark doğurmayacağını ifade etmiştir (Özgen, s.197). Benzer 
görüş için bkz.: Evik, s.211-212. Kunter, Yenisey, Nuhoğlu ise, bunu ve Bank.K.’daki koşulu, “yazılı 
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dışında bir süreye bağlı olmaksızın başvuru yapılabilecek ve yapılan başvuru geri 

alınamayacaktır439.    

Kanunda, SPK.’nın başvuru yapmasıyla birlikte katılan sıfatını kazanacağı 

düzenlenmektedir (Ser.PK. m.49/f.1). Oysa ceza muhakemesinde katılma, kamu 

davasının açılmasından sonra söz konusu olan ve (kamu davasına) katılana birtakım 

hak ve yetkiler sağlayan bir kurumdur. Soruşturma evresinde ise mağdur, şikâyetçi 

ve şüpheli sıfatını taşıyanlara bazı hak ve yetkiler tanınmıştır. Bu nedenle mevcut 

düzenlemenin değiştirilmesi ve katılmanın kamu davasıyla ilişkilendirilmesi, buna 

karşılık soruşturma evresi için tanınmak istenen yetkilerin ise ayrıca öngörülmesi, 

ceza muhakemesi sistemi açısından uygun olacaktır440.  

5728 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, Ser.PK. m.49/f.4’te, açılan 

davaların mahkemelerce acele işlerden sayılacağı ve öncelikle karara bağlanacağı 

düzenlenmişti. Böylece davaların kısa sürede bitirilmesi amaçlanmaktaydı. Yapılan 

değişiklikle söz konusu fıkra, madde metninden çıkarılmıştır.  

Öte yandan, mahkemelerin madde itibariyle yetkisi açısından Ser.PK. 

m.47’deki cezalar dikkate alındığında; (A) ve (B) bentlerindeki suçlarda asliye ceza 

mahkemesinin, sadece adli para cezasının yer aldığı (C) bendindeki suçlarda ise sulh 

                                                                                                                                     
başvuru şartı” olarak ayrıca ele almış, hukuki nitelik olarak ise şikayetle benzerlik kurmuşlardır 
[Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, s.88. Ancak eserin sonraki sayfasındaki dipnotta (s.89, dn.:83) ve eski 
basılarında, Bank.K.’daki başvuru, müracaatın bir örneği olarak gösterilmektedir]. Bank.K.’da yer 
alan başvuru koşulunun da müracaat niteliğini taşıdığı görüşü ve bununla ilgili ayrıntılı değerlendirme 
için bkz.: Dursun, “Yeni Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hükümleri”, 
s.264.    
439 Özgen, s.196-197. Buna karşılık Öztürk, Erdem, SPK.’ya verilen yetkinin adli kolluk niteliğinde 
olduğunu, adli kolluk görevlilerinin el koydukları işleri Cumhuriyet savcısına derhal bildirmekle 
yükümlü bulunduklarını, tatbikatta 2001 yılında meydana gelen bir olay hakkında SPK.’nın, sonradan 
ortaya yeni bir delil çıkmadığı veya olayı canlandıracak yeni bir olay bulunmadığı halde 2005 yılında 
başvuruda bulunduğunu, bu uygulamanın kovuşturma mecburiyeti ilkesine aykırı olduğunu ve 
tazminat ve ceza sorumluluğunu ortaya çıkarabileceğini belirtmişlerdir (Öztürk, Erdem, s.94-95). 
440 5728 sayılı Kanunla maddedeki terminoloji CMK. ile uyumlu hale getirilmişse de bu husus gözden 
kaçırılmıştır. Benzer bir düzenleme, bankacılık suçları açısından yürürlükteki Bank.K.’dan önceki 
Kanunlarda da bulunmakta ve bu yönüyle eleştirilmekteydi. Mevcut Kanunda ise söz konusu durum 
düzeltilmiştir. Bkz.: Dursun, “Yeni Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Ceza Muhakemesi ve İnfaz 
Hükümleri”, s.270.    
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ceza mahkemesinin yetkili olduğu saptaması yapılabilir441. Ancak (C) bendinde 

öngörülen suçlar ön ödeme kapsamında olduğundan, bu suçlar hakkında kamu 

davasının açılması veya açılmış davaya devam edilmesi, failin ön ödemeye dair 

teklifi kabul etmemesi halinde söz konusu olur (TCK. m.75). Ayrıca yine bu suçlar 

bakımından, CMK.’da yalnızca para cezasını gerektiren suçlara bağlanan diğer 

sonuçlar, örneğin tutuklama yasağı (CMK. m.100/f.4) da gündeme gelecektir. 

                                                
441 Mahkemelerin yer itibariyle yetkisine ilişkin olarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
11.10.2001 ve 1368 sayılı Kararı şu şekildedir: “3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 
3. fıkrasına göre 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçlarına, 1 - İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde İstanbul Adliyesinde, 2 - Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içinde Ankara Adliyesinde, 3 - İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde İzmir Adliyesinde 
bakılmasına karar verilmiştir” (RG., 16.10.2001/24555). 
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İkinci Bölüm 

GERÇEĞE AYKIRILIK VE SERMAYE PİYASASI 

Sermaye piyasasına ve sermaye piyasası suçlarına ilişkin temel 

açıklamalardan sonra ve fakat suç tipi incelemesine geçmeden önce, gerçeğe 

aykırılık kavramının ve bunun sermaye piyasasındaki görünümünün irdelenmesi 

şarttır. Böylece gerçeğe aykırılıktan doğan suçlarla doğrudan ilişkili ortak, genel bir 

çerçeve ortaya konmuş olacaktır.  

I. GERÇEĞE AYKIRILIK 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar konusu kapsamında, 

öncelikle gerçeğe aykırılık kavramının çeşitli yönleriyle ele alınması kaçınılmazdır. 

Bu düşünceyle aşağıda, çalışmanın çerçevesi içinde kalınarak, bir anlamda gerçeğe 

aykırılığın genel teorisini ortaya koyan açıklamalar yapılacaktır. 

A. Gerçeğe Aykırılık Kavramı 

Gerçeğe aykırılık, genel olarak “gerçeğe uymama, ona aykırı olma 

durumu”nu ifade etmektedir. Farklı bir anlatımla, gerçeğe aykırı olduğu yargısına 

varılan hâl, bu şekilde adlandırılmaktadır. Görüldüğü gibi söz konusu deyim, esasen 

başka bir sözcüğe karşıtlıktan ibaret bir içeriğe sahiptir. Dolayısıyla kavramın 

açıklığa kavuşturulabilmesi için gerçeğin ne demek olduğunun ortaya konması 

gerekmektedir. Sözlük anlamıyla gerçek birden çok anlama sahip olup, bu konuda 

“Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, bir durum, olgu, nesne 

ya da nitelik olarak var olan, varlığı yadsınamayan” biçiminde bir tarif vermek 

mümkündür1. Tanımdan da anlaşılacağı üzere gerçek, bilinçten bağımsız, insan 

zihninin dışında bir varlıktır ve bu yönüyle objektif (nesnel) bir nitelik taşır2.  

                                                
1 Bkz.: Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 01.08.2007; Ali 
Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul, Doğan Kitap, 2004, s.724; Orhan 
Hançerlioğlu, Türk Dili Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1992, s.229; Abdülbaki Güçlü ‘v.d.’, 
Felsefe Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat, 2003, s.593; Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, 
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Bu bağlamda gerçek kavramıyla çoğu zaman aynı anlamda veya yan yana 

kullanılan, fakat aralarında ince bazı ayrımların bulunduğu hakikat, doğru ve dürüst 

deyimlerini de açıklığa kavuşturmak yararlı olacaktır3. Bilimin asıl amacını ve 

hedefini oluşturan hakikat4, gerçeğin düşüncedeki yansımasıdır ve düşünceyle 

konusu arasındaki uygunluğu belirtir. Diğer bir ifadeyle, hakikat, insan zihnine 

yansıyan gerçeklik olup, bunun ölçüsü gerçekle olan uyumudur5. Dolayısıyla 

gerçekle uyuşmayan hiçbir şey hakikat olarak nitelendirilemeyecektir. Her ne kadar 

burada insan bilinci, insan zihni nedeniyle bir sübjektiflik (öznellik) öne çıkıyorsa da 

kriter, gerçek ve bunun yansıması olduğundan hakikat de objektif niteliktedir6.  

Doğru ise, genel olarak mantık kuralları çerçevesinde olmayı ve bu bağlamda 

konusuyla uygun, tutarlı olmayı ifade eder. Buna göre doğru, düşünceye yönelik 

yapılan değerlendirme, yani doğrulama faaliyeti sonucu varılan bir yargıdır. Öte 

                                                                                                                                     
Ankara, Türk Dil Kurumu, 1975, s.78. Ayrıca bkz.: Ahmet Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, 
İstanbul, Paradigma, 2003, s.171; Afşar Timuçin, Felsefe Sözlüğü, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, 
İstanbul, Bulut, 2000, s.153; Atilla Tokatlı, Ansiklopedik Felsefe Sözlüğü, Ankara, Bilgi Yayınları, 
1973, s.158. Bununla bağlantılı olarak, genel anlamıyla gerçek olma durumunu, gerçek olanın 
niteliğini belirten gerçeklik kavramı ise, gerçek olan, var olan şeylerin tümü biçiminde ortaya 
konmaktadır (Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Geliştirilmiş ve Genişletilmiş Yeni Basım, 9. 
Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1994; Akarsu, s.79; Güçlü ‘v.d.’, s.596; Cevizci, s.171; Timuçin, 
s.154).  
2 Bu nedenle objektif (nesnel) gerçeğin, aslında gerçekle eş anlamda olduğu ifade edilmiştir 
(Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.276).  
3 Bu sözcüklerle ilişkili olarak, hakiki deyimi, hakikat olanı ve hakikatle ilgili olanı dile getirmekte 
(Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.132), doğruluk ve dürüstlük ise esasen doğru ve dürüst olma 
durumunu belirtmektedir (Püsküllüoğlu, s.546, 584) 
4 Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s.9-10.  
5 Yabancı dillerde gerçek ve gerçeklik, İngilizcede real ve reality/actuality, Almancada real/wirklich 
ve Realität/Wirklichkeit, Fransızcada réel ve réalité olarak karşılanmaktadır. Diğer taraftan İngilizce 
truth, Almanca Wahrheit, Fransızca vérité şeklindeki sözcükler, Türkçede hakikat olarak ifade 
edilmektedir (Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.131, 135, 150). Hakikati, gerçeğe (realiteye) uygunluk 
olarak tanımlayan Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, konuyla ilgili olarak, “Gerçek, ‘réalité’ karşılığı 
kullanıldığından ‘vérité’ karşılığı olan hakikat Türkçeleştirilmek isteniyorsa gerçeklik gibi başka bir 
terim bulunmalıdır” demektedir (Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, s.24, dn.:7).       
6 Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.132, 150, 277. Bilgi ve bilginin kapsadığı gerçeğin sonsuz olduğu, 
insan bilgisine yansıyan gerçeğin yaklaşık ve nispi (göreli) olabileceği, nispi hakikatlerin toplamını 
oluşturan, gerçeğin tam ve değişmez bilgisine ise mutlak (saltık) hakikat dendiği ifade edilmiştir 
(Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.144, 150, 363). Hakikate ilişkin bu nispi-mutlak ayırımının, temel 
amacı hakikati araştırma olduğu ifade edilen ceza muhakemesi hukukundaki görünümü hakkında; 
“Şüphesiz, en iyi ceza muhakemesi gerçeği % 100 aksettiren bir hakikati araştırandır. Ancak bir 
taraftan maddi imkânsızlık, öbür taraftan uyuşmazlıkları kesip atma zorunluluğu, objektif veya mutlak 
denilen bellilikten vazgeçilip, tarihi veya pratik de denilen nisbî bellilikle yetinilmesine sebep 
olmuştur. Buradaki nisbiliğin sadece obje bakımından olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu demektir 
ki objektif bakımdan mutlak hakikate varılmış olmıyabilir, fakat süje maddi hakikati bulduğuna 
inanmalıdır” açıklaması yapılmıştır (Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, s.24).      
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yandan hakikatle doğruluk arasında yakın bir ilişki olup, doğru nitelemesi, hakikî 

olmanın zorunlu bir koşuludur7. İlgili ölçütlere göre doğrulanan her düşünce, 

gerçeklikten hakikat olarak yansımış demektir. Ayrıca son tahlilde, söz konusu kural 

ve ölçütlerin kaynağı itibariyle, doğru yargısı bakımından da gerçeklik esastır8. 

Özellikle doğru ve doğrulukla bağlantılı kavramlar olan dürüst ve dürüstlük, insan 

davranışlarına ilişkin bir değer yargısı olup, gerçeği olduğu gibi, eksiksiz yansıtma, 

görünüş ve içeriğin olanak ölçüsünde bir olması, hakikatin ve doğruluğun esas 

olması olarak ifade edilebilir9.     

Bu açıklamalara göre gerçeğe aykırılık, objektif olarak var olanla uyuşmayan, 

gerçeklikle doğrulanmayıp, yanlış olan, dürüst olmayan, dolayısıyla hakikat olarak 

yansımayan, hakiki olmayan şeklinde ortaya konabilir. Dikkat edilirse burada gerçek 

objektif bir kriter olarak alınmakta ve buna göre belirli yargılara ve nihayet gerçeğe 

aykırılık saptamasına ulaşılmaktadır. Burada kavram geniş anlamda kabul edilerek, 

gerçeğin nispi çerçevede tam ve doğru yansımamasının yanı sıra, gerçeklikle hiçbir 

ilişkisi olmayan da gerçeğe aykırılık kapsamında değerlendirilmelidir. Zira bu son 

durumda da belirli bir gerçekle uyum söz konusu değildir.   

Hukuksal açıdan gerçek ve gerçeğe aykırılık kavramlarının nispeten farklı bir 

konumu bulunmaktadır. Bir bilim dalı olarak hukuk, salt olanla, yani gerçekle ve 

onun mantıksal yansıması olarak hakikatle yetinmemekte, temel ideali olan adaleti 

gerçekleştirebilmek için olması gerekenle de ilgilenmektedir. Farklı bir anlatımla, 

hukuk, olanı olduğu gibi kabul etmeyerek, onu, özünü eşitlik düşüncesinin 

oluşturduğu adalet ölçütü ile değerlendiren kurallarla bir toplumsal yaşama düzeni 

öngörmektedir10. Birçok durumda, olanın bulunması, hakikatin saptanması, adalet 

                                                
7 Bu noktada hakikat, “En genel anlamı içinde, dinî, bilimsel, ahlâkî, vb. hakikatler bağlamında, bir 
bilgi alanı ya da disiplinin konu aldığı varlık alanıyla ilgili temel doğrular bütünü” şeklinde de 
tanımlanmıştır (Cevizci, s.178). Bazı yazarlar, hakikat ile doğru veya doğruluk kelimelerini eş 
anlamda kullanmıştır. Bkz.: Akarsu, s.53; Güçlü ‘v.d.’, s.422; Timuçin, s.107; Tokatlı, s.166. Bu 
durum, “Hakikat kavramı kimi yazarlarımızca gerçek ve gerçeklik kavramlarıyla dile getirilip Fr. réel 
ve réalité kavramlarıyla karıştırıldığı gibi doğru ve doğruluk kavramlarıyla da dile getirilip Fr. juste 
ve justesse kavramlarıyla da karıştırılmaktadır” (Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.151) şeklinde 
eleştirilmiştir.  
8 Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.67, 151; Cevizci, s.117; Akarsu, s.53; Güçlü ‘v.d.’, s.423.  
9 Aral, Hukuk Felsefesi, s.113-114; Püsküllüoğlu, s.584.  
10 Aral, Hukuk Felsefesi, s.42-43, 130, 166.  
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çerçevesinde, olması gereken açısından zorunluluk arz etmektedir. Bu bağlamda 

gerçeğe uygun olma, hakikat, doğruluk ve dürüstlük önem taşımakta ve nihayet 

gerçeğe aykırılığa, gerçeğin doğru ve dürüst bir biçimde, hakikat olarak 

yansıtılmamasına sonuç bağlanmaktadır.  

B. Gerçeğe Aykırılığın İfade Biçimleri  

Yukarıda ortaya konan anlam ve içeriği itibariyle gerçeğe aykırılık, gerek 

günlük dilde gerekse hukuksal metinlerde değişik deyimlerle ifade edilmektedir. 

Bunlardan bir kısmı gerçek, hakikat, doğru gibi sözcükleri veya bunların karşıt 

anlamlı ibarelerini içerirken, bazıları ise sahip olduğu anlam yönünden, dolaylı 

olarak gerçeğe aykırılığı işaret etmektedir. Burada çeşitli kanunlarda en çok rastlanan 

ifade biçimlerine değinmek yararlı olacaktır.  

Gerçek kelimesinin yer aldığı ve bu şekilde doğrudan gerçeğin kendisinin 

referans alındığı ifadelere bakıldığında, öncelikle “gerçeğe aykırı” tümcesine sıklıkla 

yer verildiği görülmektedir. Örneğin Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)’de gerçeğe aykırı bilgi 

verme, gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutma veya hesap açma, gerçeğe aykırı 

bağımsız denetleme raporu düzenleme ibareleri kullanılmıştır. Ser.PK. dışında, başta 

TCK. olmak üzere, diğer birçok kanunda da aynı deyim yer almaktadır11. Buna 

benzer şekilde, aynı anlamda ve fakat vurgu farklılığı içeren, “gerçeğe uymayan”, 

“gerçek olmayan” ve “gerçek dışı” gibi tamlamalar da saptanabilmektedir12. Söz 

konusu deyimlerden kısmen ayrılan ve Ser.PK.’nın çeşitli hükümlerinde (m.5/f.3, 

                                                
11 Örneğin, TCK.’da öngörülen hileli iflas (m.161), şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi 
(m.164), resmi belgede sahtecilik (m.204/f.2, m.210/f.2), suç üstlenme (m.270), yalan tanıklık (m.272, 
m.273), gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık (m.276) suçlarında söz konusu ifade tercih 
edilmiştir. Budan başka Kabahatler Kanunu m.40 (kimlik bildiriminde gerçeğe aykırı beyan), Bank.K. 
m.155 (gerçeğe aykırı belge düzenleme), m.156 (gerçeğe aykırı muhasebeleştirme, gerçeğe aykırı 
belgeyi onaylama), TCMBK. m.68 (gerçeğe aykırı bilgi ve belge verme), Basın Kanunu m.14 (gerçeğe 
aykırı yayım, düzeltme ve cevap), m.15 (zorunlu bilgileri gerçeğe aykırı gösterme), Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu m.11 (gerçeğe aykırı açıklama), m.12 
(gerçeğe aykırı bildirimde bulunma) konuyla ilgili örneklerdir.          
12 Ser.PK. m.6’da ilan ve reklâmların gerçeğe uymayan bilgiler içermesi, keza Kimlik Bildirme 
Kanunu m.17 ve Sıkıyönetim Kanunu m.16’da gerçeğe uymayan bilgi verilmesi düzenlenmektedir. 
VUK. m.359’da defter ve kayıtlarda gerçek olmayan hesaplar açılması, CMK. m.144’te gerçek dışı 
beyan ve m.311’de gerçek dışı tanıklık, yine Nüfus Hizmetleri Kanunu m.67’de gerçek dışı beyan 
şeklinde ibareler bulunmaktadır.      
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m.7/f.2, m.16/f.2)  yer alan sözcük, “gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmama” 

şeklindedir. Böylece gerçeğin olduğu gibi, eksiksiz bir şekilde ortaya konulması 

hususuna ilave bir vurgu yapılmıştır13.     

Gerçeğe aykırılığın bir diğer ifade biçimi ise hakikat kelimesiyle ortaya 

çıkmakta ve bu bağlamda “hakikate aykırı”, “hakikat hilafı”, “hilafı hakikat”, 

“hakikate muhalif”, “hakikate mugayir”,  “hakikate uymayan”, “hakikate muvafık 

olmayan” gibi eş anlamlı sözcüklere rastlanmaktadır14. Burada gerçeğin düşüncedeki 

objektif yansıması olarak hakikat temel alınmakta, söz konusu objektifliğe uymama 

biçiminde gerçeğe aykırılık ifade edilmektedir. Bununla birlikte, yukarıda değinilen 

ve gerçek kavramının esas alındığı ifadeler ile hakikat sözcüğünün sözü edilen 

kullanımları arasında hukuksal açıdan anlam farklılığının gözetilmediği 

söylenebilir15. Esasen hakikate aykırı olma da nihayetinde gerçekle uyumun 

bulunmadığını göstermektedir. Zira hakikate aykırı olan, gerçeğin objektif olarak 

yansımasıyla veya yansıması gerekenle uyuşmaması, dolayısıyla buna bağlı olarak 

da gerçeğe aykırı olmasıdır.       

                                                
13 Bu ifade biçimi, sermaye piyasasının temel ilkelerinden biri olan kamuyu aydınlatma ilkesi 
kapsamında açıklanacak bilginin sahip olması gereken özelliklerden biri olarak, “doğru ve dürüst bir 
görünüm verme (true and fair view)” bağlamında değerlendirilmektedir. Bkz.: İhtiyar, s.74 vd.   
14 Bu hususta, “Tescil ve kayıt için suiniyetle hakikata aykırı beyanda bulunanlar ceza mahkemesi 
tarafından…” (TTK. m.40), “…beyanname ile vesika ve sair evrakın hakikat hilafı tanzim edilmiş 
olmasından doğan zararlardan…” (TTK. m.305), “Bu vesikalardaki bütün yolsuzluklardan ve 
hususiyle bunların hakikata uymayan beyanları ihtiva etmelerinden…” (TTK. m.1049)  “Ehlihibrenin 
kasten hilafı hakikat ihbaratta bulunduğunun hükmen tahakkuk etmesi” (Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu m.445), “Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası: Bu Kanuna göre istenen beyanı, 
hakikate aykırı surette yapan kimse…” (İcra ve İflas Kanunu m.338) örnek verilebilir.  
15 Örneğin, mülga 765 sayılı TCK. 290’da, “hakikata mugayir rey ve malumat veren ehli hibre ile 
ifadeleri hakikate mugayir surette beyan ve tercüme eden tercümanlar” ifadesi kullanılmışken, 5237 
sayılı TCK. m.276’da, “…bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması…”, “…tercümanın ifade 
veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi…” sözcüklerine yer verilmiştir. Keza mülga 765 
sayılı TCK. m.340’ta “Bir memur memuriyetini icra halinde bir varaka tanzim veya tahrir ederken 
hakikate muvafık olmayan keyfiyet ve ifadeleri sahih ve huzurunda cereyan etmiş gibi gösterir…” 
denmişken, bunun karşılığı olan 5237 sayılı TCK. m.204/f.2’de, “…gerçeğe aykırı olarak belge 
düzenleyen… kamu görevlisi…” deyimi tercih edilmiştir. Benzer şekilde mülga CMUK. m.153’teki, 
“Cumhuriyet Müddeiumumisi… işin hakikatini araştırmağa mecburdur”, m.240’taki, “Maznunun 
yüzüne karşı şeriklerinden birinin veya bir şahidin hakikati söylemeyeceğinden korkulursa…”, 
m.327’deki, “…bir şahit veya ehlihibrenin… hakikat hilafında şahitlikte bulunduğu veya rey verdiği 
anlaşılırsa” ibareleri yerine, CMK. m.160’ta “Cumhuriyet savcısı… işin gerçeğini araştırmaya başlar”, 
m.200’de “Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği söylemeyeceğinden 
endişe edilirse…” ve m.311’de “…bir tanık veya bilirkişinin… gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya 
oy verdiği anlaşılırsa” tümceleri kullanılmıştır. Böylece söz konusu iki kavram arasında sadece 
Türkçenin kullanımı yönüyle bir değişim göze çarpmaktadır.    
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Gerçek ve özellikle hakikatle yakından ilişkili olan doğru olma, gerçeğe 

aykırılık bağlamında, karşıt deyimi olan “yanlış” sözcüğüyle ortaya çıkmaktadır. 

Konusuyla uyum içinde ve tutarlı olmayan, böylece gerçeği doğru bir biçimde 

yansıtmayan, sonuç itibariyle gerçeğe aykırı olan hususlar, sözü edilen ifade 

biçiminin kapsamındadır. Ser.PK.’da bu kavram, sermaye piyasası araçlarının 

kayden izlenmesinde yanlış kayıt tutma (m.10/A), bağımsız denetleme kuruluşlarının 

raporlarındaki yanlış bilgi ve kanaatler (m.16/f.4) gibi düzenlemelerin yanı sıra, 

bilgiye dayalı manipülasyon suçunun [m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)] maddi unsuru içinde 

de yer almaktadır. TCK.’nın 164. maddesinin başlığı “Şirket veya kooperatifler 

hakkında yanlış bilgi” şeklindeyken, madde metninde gerçeğe aykırı bilgilerden söz 

edilmiş, böylece her iki deyim aynı bağlamda değerlendirilmiştir.        

Gerçeğe aykırılık, yukarıdaki ifade biçimlerinden kısmen farklı bazı 

kelimelerle de ilişkili olabilmektedir. Bunların başında “yalan” sözcüğü gelmekte 

olup, bilerek gerçeğe aykırı söylenen söz olarak tanımlanmaktadır16. Ser.PK.’da 

bilgiye dayalı manipülasyon suçu [m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)] kapsamında kullanılan 

yalan ibaresi, TCK.’nın değişik hükümlerinde, birtakım suçların temelini 

oluşturmaktadır17. Yalanla bağlantılı bir başka ifade biçimi, “asılsız” ifadesi olup, bu 

deyim de gerçek, doğru olmayan, dayanağı bulunmayan, yalan olan anlamını 

taşımaktadır18. Keza Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)’te geçen “mesnetsiz” sözcüğü 

de bu kapsamındadır. Yine bunlarla birlikte kullanılan “abartılı” tabiri de bir şeyi 

olduğundan daha büyük ya da daha çok gösterme anlamında gerçeğe aykırılığı 

yansıtmaktadır19.  

                                                
16 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş Yedinci Baskı, Ankara, Yetkin, 2002, s.1317. Başka 
bir tanıma göre yalan, “aldatmak amacıyla” söylenen gerçeğe aykırı sözdür (Püsküllüoğlu, s.1806; 
Hançerlioğlu, Türk Dili Sözlüğü, s.520).  
17 Örneğin, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu (TCK. m.206), fiyatları etkileme 
suçunda yalan haber veya havadis yayma (TCK. m.237), yalan tanıklık suçu (TCK. m.272), yalan yere 
yemin suçu (TCK. m.275) ve savaşta yalan haber yayma suçu (TCK. m.323). Öte yandan, yalan 
tanıklık suçunun maddi unsuru olarak “gerçeğe aykırı” olarak tanıklık yapmadan söz edilmiştir.    
18 Püsküllüoğlu, s.159. Asılsız kelimesi çoğunlukla haberle birlikte kullanılmış, asılsız haber 
yaymadan söz edilmiştir. Örneğin Bank.K. m.74 ve 158’de ve BETYSK. m.23’te asılsız haber 
yayarak itibarı zedeleme düzenlenmiştir. TCK. m.323, savaşta “yalan” haber yayma başlığını 
taşımakta, fakat madde içerisinde “asılsız” havadis veya haberden bahsedilmektedir.    
19 Püsküllüoğlu, s.34; Hançerlioğlu, Türk Dili Sözlüğü, s.15; Yılmaz, s.12. “Abartılı” deyimi, 
Ser.PK. m.6/f.2’de yer almakta ve “gerçeğe uymayan abartılmış” nitelemesi yapılmaktadır. Söz 
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Gerçeğe aykırılıkla ilişkili önemli kavramlardan biri de hiledir. Kelime 

anlamıyla bir kimseyi aldatmak, yanıltmak için yapılan oyun olarak tarif edilen20 

hilede de gerçeğin farklı gösterilmesi ya da genel olarak gerçeğe aykırı bir durum söz 

konusudur21. Bu husus, hileden başka, “aldatıcı”, “yanıltıcı” terimleriyle de ifade 

edilmektedir22. Hileyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir başka deyim ise “fesat” 

olup, her türlü sakatlık, karışıklık ve düzensizlik bu kapsamdadır. Gerçeğe aykırılık 

da söz konusu durumların bir nedeni ya da görünümü olabilir. Örneğin TCK.’da 

düzenlenen ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarında 

(m.235-236), gerçeğe aykırılık içeren birtakım davranışların hileli bir şekilde 

yapılması fesat karıştırma olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda değinilebilecek bir 

diğer ifade ise “muvazaa” veya “muvazaalı”dır23. Burada da gerçeğe uymayan, 

örtülü bir davranış söz konusudur. Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.6’da düzenlenen 

örtülü kazanç aktarma suçunda muvazaa ve muvazaalı işlemler önem taşımaktadır.   

Bu kapsamda üzerinde durulması gereken son bir ifade biçimi “sahte” ve 

bununla bağlantılı sözcüklerdir. Genel olarak sahte, bir şeyin aslına benzetilerek 

yapılan, gerçek olmayan demektir24. Gerçeğin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, 

hilenin söz konusu olduğu bütün fiiller, sahtecilik kavramı içinde 

                                                                                                                                     
konusu ifade, savaşta yalan haber yayma suçunu düzenleyen TCK. m.323’te, asılsız sözcüğü ile 
birlikte kullanılmaktadır.  
20 Püsküllüoğlu, s.853; Yılmaz, s.479.  
21 “Hile, gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir vakıayı 
olduğundan başka türlü ya da hiç vaki olmamış gibi göstermek suretiyle bir insanın yanılgıya sevk 
edilmesidir” (İzzet Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Ankara, Seçkin, 2002, s.19).  
22 Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(2)’de TCK.’ya atıfla öngörülen defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırılık 
suçunda muhasebe hilesi denmiş, TCK.’nın, başta dolandırıcılık suçu (m.157) olmak üzere birçok 
hükmünde hileye yer verilmiştir. Örneğin, hileli iflas suçunda (m.161) çeşitli gerçeğe aykırılık içeren 
fiiller hileli iflas sayılmıştır. Keza Ser.PK.’nın değişik hükümlerinde (m.6, m.16, m.22, m.47) yanıltıcı 
olma hususu yer almıştır. Öte yandan VUK. m.359’da, “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı” belgeden söz 
edilmiş ve bu ifade, “Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma 
dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde 
yansıtan belgedir” biçiminde açıklanmıştır.    
23 Muvazaa (danışık), “Olmayan bir şeyi olmuş, varmış gibi göstermek veya olduğundan başkaymış 
gibi anlatmak için önceden yapılan anlaşma”, muvazaalı (danışıklı) ise, “gerçekte olmadığı halde bir 
anlaşma sonucu öyle gösterilen” (Püsküllüoğlu, s.469-470) şeklinde tanımlanmaktadır.     
24 Püsküllüoğlu, s.1467; Yılmaz, s.1055. Sahte deyiminin bu tanımı çerçevesinde, örneğin Avukatlık 
Kanunu m.56/f.3’te düzenlenen ve esasen belgede sahtecilik suçlarının özel bir görünümü olan suçta 
gerçeğe aykırılık durumu, “aslı olmayan” vekâletname veya diğer kâğıt ve belgelerin örneğinin 
onaylanması ya da “aslına aykırı” örnek verilmesi şeklinde ifade edilmiştir.    
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değerlendirilmektedir25. Yine Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)’de yer alan işleme 

dayalı manipülasyon suçu bağlamında, “yapay” deyimi de doğal, gerçek olmayan bir 

durumu yansıtmaktadır26.     

Yukarıda ele alınan ve gerçeğe aykırılığı ifade eden ibareler, çoğunlukla 

anlam pekiştirmesi veya öngörülen kapsamın tam olarak ortaya konması gibi 

amaçlarla birlikte kullanılmaktadır. Örneğin, “gerçeğe uymayan abartılmış veya 

yanıltıcı” (Ser.PK. m.6/f.2), “gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve aldatıcı” (BETYSK. 

m.10/f.2), “yanlış ve yanıltıcı” (Ser.PK. m.16/f.4; benzer şekilde TTK. m.57), “yalan, 

yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz” [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)], “asılsız veya 

abartılmış” (TCK. m.323)27 ifadeleri böyledir.   

C. Gerçeğe Aykırılığa İlişkin Ayırımlar  

Gerçeğe aykırılığın çeşitli görünüş biçimlerine ve niteliklerine göre birtakım 

ayırımları yapılabilir. Bu konuda temel olarak şekli gerçeğe aykırılık ve maddi 

gerçeğe aykırılık ayırımından söz edilebilir. Her gerçekliğin ya da bunun yansıması 

olarak hakikatin, bir şekli (biçimsel-formel) bir de maddi (içeriksel) yönü 

bulunmaktadır.  Şekil, varlığın görünüşünü, dışsal yapısını ifade eder. Buna karşılık 

şeklin barındırdığı içerik ya da öz, nesne veya olguyu oluşturan içsel yapıyı, onun 

                                                
25 “Genellikle sahtekârlık, gerçeğin her hangi bir şekilde değiştirilmesini, tahrifini ifade eder (…). Her 
hile, aldatmağa elverişli olan gerçek olmayan her şey (quid in veritate non est) sahtedir (…). (…) 
genel ve geniş anlamda anlaşıldığı takdirde, sahtekârlık kavramı bütün hile suçlarını ifade eder, yani 
işlenilmesi için bir hileye, bir yalana başvurulan bütün suçlar bu anlamda sahtekârlık suçu olarak 
nitelendirilebilir” (Sahir Erman, (Erman, Özek) Ceza Hukuku Özel Bölüm: Kamu Güvenine Karşı 
İşlenen Suçlar (TCK 316 – 368), İstanbul, Dünya Yayıncılık, 1996, s.1). Öte yandan kamu 
görevlilerinin faili olduğu resmi belgede sahtecilik suçunun seçimlik hareketleri arasında gerçeğe 
aykırı olarak belge düzenlemeden de bahsedilerek (TCK. m.204/f.2), sahtecilik ile gerçeğe aykırılık 
birlikte değerlendirilmiştir. Benzer şekilde VUK. m.359’da “Gerçek bir muamele veya durum 
olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir” tanımlaması yapılmıştır.      
26 Gerçek kavramının sözlükteki değişik tanımlamaları arasında, “Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu 
gibi yansıtan”, “yapay olmayan” ifadeleri de yer almaktadır [Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil 
Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 01.08.2007; Püsküllüoğlu, s.724].  
27 765 sayılı TCK. düzenlemesinde dolandırıcılık suçu bakımından, hilenin yanı sıra, sonuç itibariyle 
aynı anlama gelen “sania” ve yapılan değişiklik sonrası “desise” kelimeleri birlikte kullanılıyordu. Her 
ne kadar bu ikisi arasında bazı ayırımlar kabul ediliyor idiyse de bunların bilimsel ve hukuksal 
dayanağının bulunmadığı belirtilmiştir (Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, s.16-
18; Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na 
Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, Seçkin, 2006, s.471).  
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maddi niteliğini ortaya koymaktadır28. Birbiriyle bağımlı olan bu ilişkide temel 

belirleyici, içerik, yani maddi yön olup, bu nedenle gerçeğin kendisi olarak da 

nitelendirilir ve bunun karşısında, daha doğrusu ortaya çıkışında, görünüş, şekil ya da 

görünüşte gerçeklik yer alır29. Buna göre gerçeğin dış yapısına, görünüşüne 

uymayan, bu yönüyle yanlış olan hususlar şekli gerçeğe aykırılık, buna karşılık, 

içeriğe, öze ilişkin yapıyla çelişen, bu bağlamda doğru olmayan ise maddi gerçeğe 

aykırılık kavramı içinde değerlendirilebilir. Keza şekli ya da maddi herhangi bir 

gerçeği yansıtmama, dolayısıyla belirli bir gerçeklikle uyuşmama durumu da bu 

kapsamdadır.  

Adaleti hedefleyen bir toplumsal yaşama düzeni öngören hukuk bilimi, düzen 

olgusunu sağlayabilmek için çoğunlukla dış görünüşü, şekli esas almaktadır. Ancak 

hukuka yön veren adalet ideali, birçok durumda, değişik ölçülerde, içeriğin, maddi 

yönün de temel alınmasını gerektirmekte, bu şekilde şekilcilikten kaynaklanabilecek 

eşitsizlik giderilmektedir30. Gerçeğe aykırılık bakımından ise hukuk, gerek şekli 

gerekse maddi gerçeğe aykırılığa sonuç bağlamaktadır.  

Hukukun çeşitli alanlarında gerçeklikle ilgili şekli ve maddi ayırımı 

yapılmakta ve buna farklı anlam ve sonuçlar yüklenmektedir. Ceza hukukunda 

belgede sahtecilik suçları açısından, belgenin dış görünüşünde ya da şeklinde yapılan 

sahtecilik ile belgenin özünde veya içeriğinde gerçekleştirilen sahtecilik 

ayrılmaktadır31. Ayrıca belgenin içeriğindeki sahteciliğin, farklı bir deyişle, maddi 

                                                
28 Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.147-148, 172-173, 327-328. Şekli-maddi ayırımın hukukta usul ve 
esas karşıtlığına denk geldiği belirtilmiştir (Tokatlı, s.152). Ceza hukuku bakımından da benzer bir 
ayırım yapılmakta, suç ve yaptırım teorisini kapsayan ceza hukuku maddi, ceza muhakemesi ve infaz 
hukuku, şekli ceza hukuku olarak anılmaktadır (İçel, Donay, s.3; Jescheck, s.14; Kindhäuser, s.30; 
Roxin, s.4).       
29 Cevizci, s.174; Timuçin, s.160-161. Bu saptamanın bir devamı olarak denilebilir ki, gerçek bilgi 
görünüşün ya da şeklin altında yatan maddi gerçekliğe, öze ilişkin bilgidir. Şekil ya da görünüş 
çoğunlukla aldatıcıdır. Ne var ki gerçekliğin özüne, ancak görünüşe ilişkin bilgiyle varılabilecektir 
(Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, s.327).  Benzer şekilde doğruluk bakımından da şekli ve maddi 
ayırımı söz konusu olup, belirli bir yargı, şekli olarak mantık kurallarına uygun, dolayısıyla bu 
yönüyle doğru olmasına karşın, maddi açıdan, içerik itibariyle yanlış olabilir (Tokatlı, s.152, Akarsu, 
s.30).        
30 Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Beşinci Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985, s.19-
21; Aral, Hukuk Felsefesi, s.172-173, 184-186.   
31 Belgenin şekline, dış görünüşüne ilişkin sahteciliğe, -belgenin fiziksel yapısına atıfla- “maddi 
sahtecilik”, içeriğe dair sahteciliğe ise, “fikri sahtecilik” adı verilmektedir. Yine bu bağlamda, sahte 
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gerçeğe aykırılığın tespitinin, şekli, görünüş itibariyle gerçeğe aykırılığa oranla daha 

zor olduğu belirtilmektedir32. Bunun gibi adliyeye karşı suçlar kapsamında iftira ve 

suç uydurma suçları bakımından da benzer ayırım söz konusudur. Gerçeğe aykırı suç 

isnadının veya iddiasının soyut olarak ortaya konması şekli, buna karşılık isnat veya 

iddianın somut içeriğinin, delillerinin oluşturularak gerçekleştirilmesi ise maddi iftira 

veya suç uydurma olarak nitelendirilmektedir33.  

Söz konusu ayırım, muhakeme hukukunda ve bunun bir dalı olarak ceza 

muhakemesinde daha temel bir anlam taşımaktadır. Ceza muhakemesinin amaç 

olarak günümüzde ulaştığı aşama, gerçeğin yansıması, gerçeğe uygun olma 

anlamında hakikati araştırmadır. Buradaki hakikatin ise maddi hakikat olduğu, ceza 

muhakemesinin, medeni muhakemeden farklı olarak, hakikatin dış görünüşüyle 

yetinmeyip, onun özünü araştırdığı ifade edilmiştir34. Dolayısıyla ceza muhakemesi 

hukukunda esas olan maddi gerçek ve buna uygunluk olup, maddi gerçeğe aykırı 

                                                                                                                                     
deyiminin, “sahih olmayan” ve “gerçek olmayan” biçiminde iki anlama sahip olduğu belirtilerek sözü 
edilen ayırım yapılmaktadır. Böylece içeriksel, maddi yön, gerçek olmayla eş değer kabul 
edilmektedir. Bu konuda bkz.: Erman, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, s.291 vd.; Mehmet 
Emin Artuk, Ahmet Gökcen, A. Caner Yenidünya, 5237 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Ceza 
Hukuku Özel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2005, 
s.363; Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara, Savaş Yayınevi, 2008, s.201, 228-230; 
Tezcan, Erdem, Önok, s.552; Sibel Cengiz, Evrakta Sahtekârlık Suçları, Ankara, Us-a Yayıncılık, 
2007, s.33-35.  
32 Erman, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, s.292; Cengiz, s.35.  
33 Ayhan Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul, 
Filiz Kitabevi, 1994, s.268, 278; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.737, 
776.  
34 “Medeni Muhakeme Hukuku da hakikati araştırır. Fakat orada hakikatin maddesine (yani özüne) 
değil, maddenin dış görünüşü demek olan şekline bakılır. Onun için oradaki hakikate ‘şekli hakikat’ 
denilir. Medeni Muhakeme Hukuku, hakikati şekillerden, yani dış görünüşten öğrenmekle yetinir. 
Hâkimler hakikatin özünü araştırmazlar. Şekillerin belirttiği hakikate göre karar verirler. Hâkimlerin 
eli kolu, tarafların ileri sürdükleri olaylar, hukuki ve maddi meselenin çözülmesinde kullanılacak 
vasıtalar (yani normlar ve deliller) ve isteklerle bağlıdır. / Buna karşılık ceza muhakemesi hakikatin 
dışına değil, içine bakar. Yani şeklini değil, maddesini araştırır. Onun için bu hakikate ‘maddi hakikat’ 
denir. Bunun içindir ki ceza hâkimi, tarafların ileri sürdükleri delillerle yetinmediği gibi delil diye ileri 
sürülenlerin hakikaten delil değeri olup olmadığını da araştırır” (Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, s.25). 
Medeni muhakeme bakımından da maddi gerçeğin araştırıldığı, dava malzemelerinin mahkemeye 
taraflarca getirilmesinin şekli gerçekle yetinildiği anlamına gelmeyeceği ileri sürülmüştür. Bkz.: 
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 
Seçkin, 2001, s.43. Bundan başka, ceza muhakemesinin maddi gerçeğe ulaşma amacı, başta ispat ve 
delil sistemi olmak üzere tüm muhakeme sistemini belirleyici bir rol oynamaktadır. Ayrıca 
günümüzde söz konusu amaç, adil yargılanma hakkının gerekleriyle çevrelenmiştir. Bkz.: Ali Kemal 
Yıldız, Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değerlendirilmesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2002, s.95,101 vd.   
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olan, onu yansıtmayan iddia, savunma veya hüküm, muhakemenin amacıyla 

çelişecektir.  

Maddi gerçekliğe verilen bu öneme karşılık, özellikle basın hukukunda şekli, 

görünüşte gerçeklik ön plandadır. Basın özgürlüğünün içeriğini oluşturan hakların 

kullanılmasında, bu bağlamda haber verme hakkının koşullarının başında gerçeklik 

gelmektedir. Söz konusu koşul, haberin gerçeğe uygun olmasını ifade etmektedir. 

Ancak bu gerçeklik, basın özgürlüğünün sınırlanmaması, haberin güncelliğinin 

kaybolmaması gerekçeleriyle, somut, maddi gerçeğe uygun olma değil, yayının 

yapıldığı anda olayın beliriş, görünüş biçimine uygunluk olarak kabul edilmektedir. 

Görünüşte dahi gerçek olmayan, şekli gerçeğe aykırı olan haberler ise hukuka aykırı 

olmaktadır35. 

Gerçeğe aykırılıkla ilgili yapılabilecek bir başka ayırım, gerçeğe aykırılığın 

ifade biçimlerinden biri olan sahtecilik deyimi çerçevesindeki dar ve geniş anlamda 

gerçeğe aykırılık sınıflandırmasıdır. Dar anlamda gerçeğe aykırılıkta, salt gerçeğe 

aykırılığa hukuksal sonuç bağlanmakta, ilave bir koşul aranmamaktadır. Geniş 

anlamda ise, gerçeğin değiştirilmesi yetmemekte, diğer birtakım hareketlerin de 

yapılması gerekmektedir.  Farklı bir deyişle, dar anlamda gerçeğe aykırılık başlı 

başına bir amaç iken, geniş anlamda başka bir amacın aracı niteliğindedir36. 

D. Gerçeğe Aykırılığın Oluşum Biçimleri 

Gerçeğe aykırılık, yöntem, sebep, zaman, konu, kapsam vb. açılardan değişik 

şekillerde oluşabilir. Her şeyden önce gerçeğe aykırılık, gerek dış görünüm gerekse 

içerik itibariyle ortaya çıkabilir. Örneğin bir belge sadece görünüş veya içerik ya da 

her iki yönden de gerçeğe aykırılık taşıyabilir. Keza gerçeğe aykırılık, ilgili hususun 

tamamını kapsayabileceği gibi, kısmi olarak da mevcut olabilir. Söz gelimi verilen 

                                                
35 Kayıhan İçel, Yener Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku: Basın, Radyo-Televizyon, Sinema-
Video, İnternet, Yenilenmiş Yedinci Bası, İstanbul, Beta, 2007, s.314-318. 
36 Erman, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, s.3-6; Tezcan, Erdem, Önok, s.537.  
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bir bilgi ya da haber, tümüyle gerçeğe aykırı olabileceği gibi, sadece belirli kısımları 

bu niteliği taşıyabilir.  

Yöntem itibariyle gerçeğe aykırılık, öncelikle gerçeğin olduğundan farklı hale 

getirilmesi veya farklı gösterilmesi biçiminde söz konusu olabilir. Bu durum ise, var 

olanın değiştirilmesi, bozulması veya ilavelerin yapılması gibi hareketlerle 

gerçekleştirilebilir. İkinci olarak ise, gerçeğin olmamış gibi gösterilmesi, bu 

bağlamda var olanın yok edilmesi veya gizlenmesi suretiyle de gerçeğe aykırılık 

meydana gelebilir. Nihayet olmayan bir şeyin olmuş gibi, gerçek gibi gösterilmesi 

şeklinde de gerçekle uyuşmayan, gerçeğe aykırı bir duruma yol açılabilir.  

Hareketin türleri bakımından, gerçeğe aykırılık icrai ya ihmali bir davranışla 

gerçekleşebilir. Aktif bir harekette bulunma yükümlülüğünün olduğu hallerde pasif 

kalınması ve böylece gerçeğe aykırı bir görünüm oluşturulması mümkündür. Bu 

olasılık, çoğunlukla bir bütünlük arz eden olgularda belirli bir kısmın ihmal edilmesi 

şeklinde kendini gösterir. Örneğin bilgi verme veya kayda geçirme yükümlülüğünde, 

bazı bilgilerin verilmesinde veya kaydedilmesinde ihmal gösterilerek, bunların 

oluşturduğu bütün, gerçeğe aykırı hale gelebilir.  

Gerçeğe aykırılığın kaynağı, sübjektif olarak farklı sebeplere dayanabilir. 

İradi olarak, belirli amaçlarla, örneğin aldatmak hedefiyle gerçeğe uymayan bir 

durum oluşturulabileceği gibi, hata sonucu ya da iradeyi etkileyen başka nedenlerle 

de gerçeğe aykırılık belirebilir. Hukuksal olarak bu sebepler, hata, hile, cebir, 

muvazaa, kast, taksir gibi farklı anlam ve etkilere sahiptir.  

Son olarak, gerçeğe aykırılığın zaman bakımından da değişim 

gösterebileceğine işaret etmek gerekir. Örneğin belirli bir zaman diliminde mevcut 

verilere göre gerçeğe uygun, hakikat olarak gözüken bir hususun, daha sonra elde 

edilen yeni bilgilerle, gerçeğe aykırı olduğu sonucuna varılabilir. Keza bunun tersi de 

söz konusu olabilir ve gerçeğe aykırı olarak nitelendirilen bir konunun, bir süre sonra 

gerçeğe uygun olduğu anlaşılabilir. Ancak hukuk güvenliği37 başta olmak üzere, 

                                                
37 Kavram için bkz.: Aral, Hukuk Bilimi, s.23-25. 
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diğer bazı gerekçelerle, konuyla ilgili değerlendirmenin yapıldığı andaki gerçeklik ya 

da hakikat esastır38. Bununla birlikte hakikatin daha sonra ortaya çıkması, böylece 

önceki değerlendirmenin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde, adaleti esas 

alan hukuk, buna yönelik de değişik kural ve kurumlara yer vermektedir. Örneğin, 

ceza muhakemesinde, maddi hakikati ifade eden hükmün dayandığı belgenin sahte 

olduğunun veya tanık ya da bilirkişinin gerçek dışı beyanda bulunduğunun veya 

görüş açıkladığının sonradan ortaya çıkması veya yeni olay ya da delillerin farklı bir 

hakikati göstermesi durumunda yargılamanın yenilenmesi kurumu devreye 

girmektedir (CMK. m.311 vd.). 

E. Gerçeğe Aykırılığın Hukuksal Sonuçları 

 Gerçeğe aykırılık hukuksal olarak değişik şekillerde düzenlenmekte ve 

kendisine farklı sonuçlar bağlanmaktadır. Zira gerçeğe uygunluk ve bununla ilişkili 

olarak doğruluk ve dürüstlük, genel olarak toplumsal yaşamda, insanlar arası 

ilişkilerde etkin olan değerlerin başında olup, bu yönüyle hukuksal korumaya layık 

ve muhtaç bir nitelik taşırlar. Adaleti esas alan bir düzeni tesis etmeyi hedefleyen 

hukukun, her şeyden önce gerçeğin kendisini gözetmemesi ya da gerçeğe uygun 

olmayı, hakikati dikkate almaması düşünülemez. Dolayısıyla adalet ölçüsü 

çerçevesinde hukuk, öngördüğü düzenin hayata geçebilmesi için sahip olduğu 

zorlayıcılık niteliği kapsamında39 gerçeğe aykırılığı da birtakım zorlama araçlarıyla, 

genel anlamda yaptırımlarla önlemeye çalışacak, böylece söz konusu değerleri 

koruyacaktır.   

                                                
38 Örneğin haber verme hakkında aranan gerçeklik, daha önce de ifade edildiği gibi haberin verildiği 
andaki gerçeklik olup, haberin güncelliğini kaybetmemesi bunun gerekçesidir. Bunun gibi ceza 
muhakemesinde araştırılan maddi hakikat, mutlak, değişmez olmayıp, muhakeme süreci sonucunda 
ortaya çıkan nispi bir hakikattir. Bunun nedeni ise, mutlak hakikate ulaşmadaki maddi imkânsızlık ve 
uyuşmazlıkları kesip atma zorunluluğu olarak belirtilmiştir (Kunter, Yenisey, Nuhoğlu, s.24).  
39 Hukuk düzeni ve zorlayıcılık hakkında bkz.: Aral, Hukuk Felsefesi, s.168 vd. Zorlayıcılık, yaptırım 
kavramları hukuk kurallarının ayırıcı özelliği olarak ileri sürülmüş ve bu bağlamda hukuk, “Toplum 
içinde, fertlerin aralarındaki ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulmaması halinde devlet 
yaptırımına bağlanmış olan kurallar bütünü” şeklinde tanımlanmıştır (Mustafa Dural, Suat Sarı, Türk 
Özel Hukuku: Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, Cilt I, 3. Baskı, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s.4).     
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Gerçeğe aykırılığın hukuksal sonuçları ve bu bağlamda yaptırımlar, ilgili 

hukuk dalına göre farklılık göstermektedir. İnceleme konumuz olan gerçeğe 

aykırılıktan doğan suçlar da esasen gerçeğe aykırılığın ceza hukukuna ilişkin 

düzenlemesini, farklı bir deyimle buna bağlanan sonuçları ifade etmektedir. Ancak 

gerçeğe aykırılığın, ceza hukuku dışında veya ondan önce40 hukukun diğer 

alanlarında da birtakım etkileri bulunmaktadır.  

Aşağıda öncelikle özel hukuktaki durum ele alınmış, daha sonra gerçeğe 

aykırılık ile düzeltme ve cevap hakkının ilişkisi çerçevesinde kitle haberleşme 

hukuku, disiplin ceza hukuku, kabahatler hukuku ve nihayet gerçeğe aykırılık-suç 

ilişkisi kapsamında ceza hukukundaki görünüm irdelenmiştir. Elbette ki gerçeğe 

aykırılığın hukukun diğer dallarında da sonuçları vardır. Fakat çalışmanın kapsamı 

itibariyle en önemlilerine değinilmiştir. 

1. Özel Hukukta Gerçeğe Aykırılığın Sonuçları  

 Hukukun temel ayırımlarından biri olan ve eşit kişiler arasındaki ilişkilerin 

düzenlendiği özel hukuk alanında41 gerçeğe aykırılığa yönelik kendine özgü birtakım 

sonuçlar veya yaptırımlar bulunmaktadır. Burada, tazminat ve geçersizlik 

(hükümsüzlük) şeklinde iki temel yaptırım öne çıkmaktadır42. Elbette ki söz konusu 

yaptırımlar, gerçeğe aykırı davranışlar bakımından da uygulama alanı bulabilecektir. 

Örneğin, gerçeğe aykırılığın ifade biçimlerinden biri olan hile, borçlar hukuku 

bakımından geçersizlik ve tazminat yaptırımlarını gerektirebilmektedir. Buna göre 

hileye maruz kalarak, iradesi gerçeğe aykırı olarak ortaya çıkan taraf, iptal hakkını 
                                                
40 Ceza hukuku yaptırımlarının, hak ve özgürlüklerin sınırlanması açısından sahip olduğu ağırlık 
itibariyle toplumsal düzenin sağlanmasında son araç olması, ceza hukukuna, diğer hukuk dalları 
karşısında yardımcılık niteliğini vermektedir (İçel, Donay, s.17). Dolayısıyla gerçeğe aykırılık 
açısından da bu durum geçerlidir.     
41 Kamu erkine sahip süjeler ve bu süjeler ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk bölümüne 
ise kamu hukuku adı verilir. Hukukun klasik ayırımı olan kamu hukuku-özel hukuk ayırımının bazı 
hukuk dalları açısından tek başına belirleyici olmadığı ve her iki alanın da özelliklerini taşıyan hukuk 
alanlarının bulunduğu, belirtilmekte ve söz konusu ayırıma üçüncü bir grup olarak, karma hukuk 
dalları eklenmektedir (Dural, Sarı, s.11-13). Yeri gelmişken ifade edilmelidir ki sermaye piyasası 
hukuku da karma nitelikli hukuk dalları arasındadır.     
42 Haksız bir fiil gerçekleştirilmesi veya sözleşmeye aykırı davranılması ve bu nedenle bir zarara yol 
açılması halinde yaptırım olarak bu zararın giderilmesini ifade eden tazminat yaptırımı, buna karşılık 
bir işlemin hukuk kurallarının öngördüğü koşullara uymaması halinde, ilgili işleme istenen sonucun 
bağlanmamasını belirten geçersizlik yaptırımı söz konusu olacaktır. Bkz.: Dural, Sarı, s.7-9; Bilge 
Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 10. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, s.28, 30.      
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kullanarak sözleşmeyi geçersiz kılabilir. Keza bu gerçeğe aykırılıktan bir zarar 

doğmuşsa tazminat yaptırımı da devreye girebilmektedir43.  Bunun gibi üçüncü 

kişilere karşı gerçeğe aykırı bir görüntü vermeyi içeren muvazaa açısından da sözü 

geçen yaptırımlar geçerlidir.  

Yine bu bağlamda, iş hukuku bakımından, iş sözleşmesinin yapıldığı sırada 

tarafların birbirine gerçeğe aykırı bilgiler vermesi gerek işçi gerekse işveren 

açısından ahlak ve iyi niyete uymayan hal olarak kabul edilmiş ve buna karşılık haklı 

nedenle fesih düzenlemesine yer verilmiştir (İş Kanunu m.24 ve 25). 

Sözü geçen yaptırımlardan başka, gerçeğe aykırılığın önlenmesi, ortadan 

kaldırılması veya düzeltilmesi şeklinde, doğrudan gerçeğe aykırılığı hedef alan 

kurallar da bulunmaktadır. Örneğin, çeşitli gerçeğe aykırı davranışları içeren haksız 

rekabete ilişkin olarak, tazminat yaptırımının dışında, haksız rekabetin men’i, haksız 

rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabet yanlış 

veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesi şeklinde hukuksal 

çarelere yer verilmiştir (TTK. m.58). Benzer şekilde Medeni Kanun’da kişilik 

haklarına44 saldırı halinde, tazminattan ayrı olarak öngörülen saldırı tehlikesinin 

önlenmesi, sürmekte olan saldırıya son verilmesi, sona ermiş olsa bile etkileri devam 

eden saldırının hukuka aykırılığının tespiti şeklindeki davalar (Medeni Kanun, m.25), 

kişilik haklarına saldırı niteliğindeki gerçeğe aykırılıklar açısından da geçerlidir45.  

Örneğin gerçeğe aykırı davranışlarla kişinin şeref ve haysiyetine, özel ve gizli hayat 

alanına ve hatta belirli çerçevede meslek, sanat ve ticaret hayatına46 saldırı olması 

durumunda sözü edilen özel hukuk yolları kullanılabilecektir.  

                                                
43 M. Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş Dördüncü Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s.96 vd.; borçlar hukukunda hilenin 
sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Zekeriya Kurşat, Borçlar Hukuku Alanında Hile 
Kavramı, İstanbul, Kazancı, 2003, s.61 vd. 
44 Kişilik hakkı, “kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden 
varlıkların tümü üzerindeki hakkı” şeklinde tanımlanmaktadır (Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Türk 
Özel Hukuku: Kişiler Hukuku, Cilt II, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 8. Bası, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 2006, s.94).  
45 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Dural, Öğüz, s.143 vd.; Öztan, s.263 vd.  
46 Kişinin ekonomik faaliyetlerinin de kişilik hakkı kapsamında olması, ekonomik niteliği kuşkusuz 
olan sermaye piyasası faaliyetleri bakımından da anlamlıdır. Burada haksız rekabete ilişkin 
hükümlerin dışında, doğrudan kişiliği hedef alan saldırılar nedeniyle kişinin ekonomik özgürlüğünün 
ihlal edilmesi korunmaktadır (Dural, Öğüz, s.134).    



 151 

Gerçeğe aykırılığa ilişkin özel hukuk sorumluluğu, Ser.PK.’nın değişik 

hükümlerinde de düzenlenmiştir. Aşağıda daha ayrıntılı ele alınacak olan bu 

düzenlemelerde esasen gerçeğe aykırılıktan doğan zararın tazmin edilmesi 

öngörülmüştür (örneğin, Ser.PK. m.7/f.2, m.10/A-f.6, m.15/f.4, m.16/f.4). Bunun 

dışında ilgili yönetim kurulu kararının iptali de söz konusudur (Ser.PK. m.15/f.4).   

2. Kitle Haberleşme Hukukunda Gerçeğe Aykırılığın 

Sonuçları 

Kitle haberleşme hukukunda gerçeğe aykırılığa bağlanan en ilgi çekici 

hukuksal sonuç düzeltme ve cevap hakkıdır47. Başta basın, radyo-televizyon, sinema 

ve son zamanlarda internet olmak üzere kitle haberleşme araçlarıyla48 yapılan 

yayınlardaki gerçeğe aykırılığa yönelik orijinal bir hak ya da yaptırım49 niteliğini 

taşıyan düzeltme ve cevap hakkı50, esasen kişilik hakları kapsamında 

değerlendirilmektedir51. Buna karşılık söz konusu hakkın, aynı zamanda kitle 

haberleşme araçlarının etkinliği karşısında birey ve kuruluşlara verilen bir tür 

savunma mekanizması olduğu ve bu özelliğiyle bir denge işlevi gördüğü, böylelikle 

                                                
47 Kitle haberleşme hukukunda gerçeğe aykırılığa ilişkin bir başka hukuksal sonuç, dönemsel (süreli) 
yayınlarda beyanname verme veya beyannamedeki değişiklikleri bildirme yükümlülüğü kapsamında, 
söz konusu belgelerdeki gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesi talebine uyulmaması halinde yayımın 
durdurulması kararının verilmesidir (Basın Kanunu m.8 ve Anayasa m.29/f.2). Dikkat edilirse burada 
ilgili belgelerde gerçeğe aykırı bilgi bulunması halinde doğrudan durdurma yaptırımına 
başvurulmamakta, öncelikle gerekli düzeltmenin yapılması yönünde uyarı yapılmakta ve bu uyarıya 
uyulmaması halinde belirtilen hukuksal sonuç ortaya çıkmaktadır.  
48 Kitle haberleşmesi ve kitle haberleşme araçları hakkında bkz.: İçel, Ünver, s.9-11.  
49 Sulhi Dönmezer, Basın ve Hukuku, Genişletilmiş ve Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Bası, 
İstanbul, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, 1976, s.315; Fatih Selami Mahmutoğlu, Cevap ve Düzeltme 
Hakkı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1985, s.5. 
Düzeltme ve cevabın, hukuka aykırı bir fiilin yaptırımı olarak kabul edilemeyeceği, ilgili kişi 
açısından bir hak, yayıncı açısından bir görev olarak düşünülmesi gerektiği ifade edilmiştir (Sahir 
Erman, Çetin Özek, Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul, Alfa, 2000, s.180-181, 
185-186).  
50 Düzeltme hakkı ile cevap hakkının ayrı kavramları ifade ettiği ileri sürülmüş ve haysiyet ve şerefe 
dokunan yayınlara karşı cevap hakkından, gerçeğe aykırı yayınlar bakımından ise düzeltme hakkında 
söz edilmesi gerektiği belirtilmiştir (Erman-Özek’ten naklen Mahmutoğlu, Cevap ve Düzeltme 
Hakkı, s.5). Bir başka görüşe göre ise kamu otoritesinin temsil eden kişi ve kurumlar düzeltme 
hakkını, diğer gerçek ve tüzel kişiler ise cevap hakkını kullanacaklardır (Dönmezer, s.315). Bununla 
birlikte haklı olarak bu ayırımın yerinde olmadığı, yapılan yayının her iki hakkı birden doğurabileceği 
ifade edilmiştir. Bkz.: Mahmutoğlu, Cevap ve Düzeltme Hakkı, s.5-6.  
51  Nitekim söz konusu hak, kişilik haklarının korunması yolları arasında incelenmektedir. Bkz.: 
Dural, Öğüz, s.155; Öztan, s.266.  
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halkın doğruyu, gerçeği öğrenme gereksiniminin karşılandığı ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla düzeltme ve cevap hakkının kamusal bir yöne de sahip olduğu sonucuna 

varılmaktadır52.  

Belirtilen özellikleri ve önemi dolayısıyla düzeltme ve cevap hakkı, 

Anayasada temel hak ve ödevler arasında sayılmıştır. Anayasanın 32. maddesi, 

kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunan yayınların yanı sıra, kendileriyle ilgili 

gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde bu hakkın tanınacağını ve kanunla 

düzenleneceğini belirtmektedir53. Ayrıca hakkın kullanımı kişisel takdire 

bırakılmamış, tarafsız bir organ olarak hâkim denetimi de hüküm altına alınmıştır54.   

Burada değinilmesi gereken önemli bir husus da düzeltme ve cevap hakkının 

karşıladığı gerçeğe aykırılığın nasıl saptanacağı, farklı bir anlatımla söz konusu 

hakkın, gerçeğe aykırılık bakımından ne zaman doğmuş sayılacağıdır55. Öncelikle 

vurgulamak gerekir ki, gerçeğe aykırı yayına karşı düzeltme ve cevabın, yayının 

doğrudan veya dolaylı olarak ve fakat bireysel düzeyde ilgili olduğu kişiyle sınırlı bir 

kullanım alanı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu, herkesin kullanabildiği, genel bir hak 

değildir56. İkinci olarak ise, gerçeğe aykırılığın objektif olarak belirlenmesi gerektiği 

ifade edilmelidir. Zira kişinin sübjektif değerlendirmesinin esas alınmasının, basın ve 

yayın özgürlüğünü kısıtlayıcı bir hal alabileceği ileri sürülmüştür57. Konuyla ilgili 

üçüncü ve gerçeğe aykırılık açısından daha önemli bir nokta ise, düzeltme ve cevap 
                                                
52 İçel, Ünver, s.195; Mahmutoğlu, Cevap ve Düzeltme Hakkı, s.9-10; Erman, Özek, s.182.  
53 Düzeltme ve cevap hakkı, 5187 sayılı Basın Kanunu m.14, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanunu m.27 ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun m.28’de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan  Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 
“İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı” (m.9) başlığı altında, diğer düzenlemelerden farklı bir 
biçimde konuyu hükme bağlamıştır.   
54 Söz konusu hakkın kullanımı ve bu bağlamda gerçeğe aykırılık değerlendirmesi için bkz.: 
Mahmutoğlu, Cevap ve Düzeltme Hakkı, s.45 vd. 
55 Belirtelim ki düzeltme ve cevap hakkının Anayasada öngörülen iki temel koşulu, somut olayda 
birlikte veya ayrı olarak ortaya çıkabilir. Konuya gerçeğe aykırılık açısından bakıldığında, bir yayın 
hem gerçeğe aykırı hem de haysiyet ve şerefi ihlal edici olabileceği gibi, yalnızca gerçeğe aykırı 
nitelik taşıyabilir ve bu durum hakkın kullanımı için yeterlidir. Bkz.: Mahmutoğlu, Cevap ve 
Düzeltme Hakkı, s.48; Erman, Özek, s.186.  
56 İçel, Ünver, s.202; Mahmutoğlu, Cevap ve Düzeltme Hakkı, s.49-50. 
57 Erman, Özek, s.186. Buna karşılık bu durumun, düzeltme ve cevap hakkını kullanan kişinin yayının 
gerçeğe aykırılığını ispatlamasını gerektirdiği, oysa karşılaştırmalı hukukta ilgilinin yayını gerçeğe 
aykırı görmesinin yeterli kabul edildiği ve bu yaklaşımın amaca daha uygun olduğu ifade edilmiştir 
(İçel, Ünver, s.199). 
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hakkının, maddi değil, şekli gerçeğe aykırılıkta söz konusu olmasıdır. Başka bir 

deyişle, şekli olarak gerçeğe uygun bir yayın, düzeltme ve cevap konusu 

olmayacaktır58.  

3. Disiplin Ceza Hukukunda Gerçeğe Aykırılığın Sonuçları 

Genel olarak toplum veya bunun organize biçimi olarak devlet içinde, kapsam 

itibariyle belirli sosyal, ekonomik, mesleki vb. alanlarla sınırlı birtakım topluluklar 

veya gruplar bulunmaktadır. Değişik ölçü ve niteliklerde organize olan bu grupların, 

amaçlarına ulaşmaları, kendi iç bünyelerindeki bağlılığı korumaları, faaliyetlerini 

gereği gibi yerine getirebilmeleri, hatta varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendi 

özgü bir düzeni ve disiplini vardır. Söz konusu düzen ve disipline ilişkin kurallara ya 

da normlara uyulmaması halinde disiplin suçu ve bunlara karşı uygulanmak üzere 

disiplin yaptırımları veya cezaları öngörülmekte, tüm bunları içine alan hukuk dalı 

ise disiplin ceza hukuku olarak anılmaktadır59.  

Genel anlamıyla hiyerarşik bir yapıyı barındıran tüm organizasyonlarda 

rastlanan disiplin cezaları, Anayasa m.129 bağlamında özellikle memurlar ve diğer 

kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst 

kuruluşları gibi kamu hukuku kurumları bakımından mevcut olduğu gibi, iradi 

olarak, spor kulüpleri, dernek ve vakıflar, ticari işletme ve işyerleri gibi özel hukuk 

                                                
58 Erman, Özek, s.186-187. Yargıtay bir kararında konuyu açık bir şekilde ortaya koymaktadır: 
“Haberin gerçekliğine yönelik hâkim incelemesinin objektif ölçülere dayanması, ilgilisince gerçeğe 
aykırı sayılmasının değil basının haber verme hakkının ve toplumun bilgi edinme olanağının 
sınırlanmasına yol açmayacak biçimde görünürdeki gerçeğe uygun olup olmadığının asıl alınması; 
maddi gerçek araştırılma durumunda olmadığı için ortada görünen durum ve tarafların iddialarını 
kanıtlamak için sundukları bilgi ve belgeler değerlendirilmek suretiyle sonuca ulaşılması 
hukukumuzda cevap ve düzeltme sistemimizce benimsenen yöntem olmasına göre…” (7. CD., 
14.10.1993, 4911/5847). Karar için bkz.: İçel, Ünver, s.199, dn.:90.  
59 İçel, Donay, s.34; Yılmaz Günal, “Disiplin Cezaları”, AÜSBFD., Cilt: XIII, No:2, Haziran 1958, 
s.190-194. Disiplin suçlarına karşı uygulanan yaptırımlar, suça ilişkin olmayan cezalar kapsamında, 
disiplin tedbiri veya önlemi olarak da anılmaktadır (Jescheck, s.12; Roxin, s.3, 60). Bu bağlamda 
disiplin yaptırımlarının amacının farklı olduğundan hareketle disiplin cezası olarak anılması hatalı 
bulunmakta ve bunun yerine disiplin önlemi terimi önerilmektedir (Maurach, Zipf’den naklen İçel, 
Donay, s.36).  
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kuruluşları veya toplulukları açısından da uygulama alanı bulabilmektedir60. Bu 

nedenle disiplin cezaları bakımından ilgili hukuk dalının kuralları geçerli olacaktır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, disiplin yaptırımlarının söz konusu olduğu 

gruplar, toplum içinde daha sınırlı bir çerçeveye sahip olduğundan, bunlardaki 

ilişkilerin daha sıkı ve güvene dayalı olması doğaldır. Bu gibi yapılarda gerçeğe 

uygunluk, doğruluk ve dürüstlük, disiplini temin için ayrı bir önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla disiplin suçları içinde gerçeğe aykırılığın da dikkate alınması ve buna 

uygun yaptırımlara yer verilmesi kaçınılmazdır. Nitekim çoğu disiplin normları bu 

hususu düzenlemekte ve genel olarak ağır disiplin cezalarıyla karşılamaktadır.  

Örneğin devlet içerisinde en önemli mesleki grubu oluşturan memurlarla ilgili 

olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmetlerinin gereği gibi 

yürütülmesini sağlamak amacıyla birtakım disiplin suç ve cezalarına yer vermiştir. 

Disiplin yaptırımını gerektiren fiiller arasında gerçeğe aykırılıkla ilişkili hususlar da 

bulunmaktadır. Buna göre, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin 

durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma şeklinde sıralanan cezalar 

kapsamında; memurun görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve 

yanlış beyanda bulunması aylıktan kesme cezasını61, gerçeğe aykırı rapor ve belge 

düzenlemesi ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını62 gerektirmektedir 

(m.125). Bunun gibi disiplinin çok önemli olduğu kurumlardan biri olarak ceza infaz 

kurumlarında, düzenli ve güvenli bir yaşamın sağlanması bakımından konulan 

kurallara aykırı davranılması olasılığında çeşitli disiplin cezaları öngörülmüştür. Bu 

bağlamda çocuk hükümlüler için özel olarak düzenlenen disiplin suçları içinde, 

                                                
60 Günal, s.190-191.  
61 Memurun hiyerarşik amirlerine ve görevini ifa sırasında muhatabı olan kişilere, görevle ilgili bir 
konuda gerçeğe aykırı beyanda bulunması, herhangi bir zarar yol açmasa da disiplini bozucu kabul 
edilmekte ve maddi yönü öne çıkan bir ceza olarak aylık kesme yaptırımı uygulanmaktadır. Bkz.: 
Zehreddin Aslan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Suç ve Cezaları, İstanbul, 
Alfa, 2001, s.72; Hüsamettin Kırmızıgül, Uygulama ve Teoride Disiplin Suç ve Cezaları ve 
Denetim Yolları, İstanbul, Kazancı, 1998, s.74, 85-86. 
62 Burada memurun görevi gereği düzenlediği, dolayısıyla resmi belge niteliği taşıyan her türlü rapor 
ve belgelerde gerçeğe aykırılığın bulunması, kademe ilerlemesinin durdurulması şeklinde hem maddi 
hem de manevi yönü olan bir yaptırımı gerektirmektedir. Bu tür fiiller genellikle resmi belgede 
sahtecilik suçuna da vücut verirse de suçun unsurları olmasa da söz konusu yaptırımın uygulanması 
mümkündür (Aslan, s.78; Kırmızıgül, s.98, 110-112). Öte yandan sahtecilik suçundan mahkumiyet, 
devlet memurluğundan çıkarılma sonucuna yol açmaktadır (Devlet Memurları Kanunu m.48, 98).      
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kişisel durumu, adresi ve buna benzer konularda ceza infaz kurumu görevlilerini 

yanlış bilgilendirmek, yalan söylemek de yer almış ve karşılığında uyarı cezası 

hükme bağlanmıştır [CGTİHK. m.46/f.1-b.(ı)]. 

Bunlarında dışında, aşağıda daha ayrıntılı olarak değinileceği üzere, sermaye 

piyasası alanında da bazı disiplin hükümlerine rastlanmakta, burada da gerçeğe 

aykırılığın çeşitli görünümleri disiplin yaptırımını gerektiren bir fiil olarak 

değerlendirilmektedir. Borsalar ve daha önemlisi mesleki disiplini teminle görevli 

TSPAKB. ve TDUB. bu konuda öne çıkan kurumlar olarak ifade edilebilir.   

4. Kabahatler Hukukunda Gerçeğe Aykırılığın Sonuçları 

 Kabahatler hukukunun temel kavramı olan kabahat, toplumsal düzenin, genel 

ahlak ve genel sağlığın, çevrenin ve ekonomi düzeninin korunması amacıyla 

öngörülen63 ve karşılığında esasen idare tarafından64 birtakım idari yaptırımların65 

uygulandığı haksızlıklar olarak tanımlanabilir66. Bu bağlamda kabahatler hukuku da 

kabahatlere ilişkin genel ilkeleri, bunlara uygulanan idari yaptırımları, karar verme 

ve infaz sürecini konu alan bir hukuk dalı şeklinde ortaya konulabilir67.  

                                                
63 Kab.K. m.1’de sayılan ve Kanunun amacı olarak gösterilen bu unsurların, kabahatlerin yaptırım 
altına alınma amacını da teşkil ettiği, madde gerekçesinde ifade edilmiştir.  
64 Belirli durumlarda savcının ve mahkemenin de idari yaptırım uygulama yetkisi vardır (Kab.K. 
m.23, 24).  
65 Hatırlatmak gerekirse idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden oluşmaktadır. İdari 
tedbirler ise mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerden ibarettir 
(Kab.K. m.16). Bundan başka diğer kanunlarda bulunan ve idari ceza niteliğinde olan çeşitli 
yaptırımlar, gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar saklı tutulmuştur (Kab.K. m.19). Buna göre 
Kab.K. sisteminde kabahat karşılığında idari ceza olarak sadece idari para cezaları öngörülmüş, idari 
tedbirler bakımından ise, mülkiyetin kamuya geçirilmesi özel olarak düzenlenmekle beraber, herhangi 
bir sınırlama yapılmamıştır.  
66 Kab.K.’da kabahat deyimi, karşılığında idari yaptırım uygulanmasının öngörüldüğü haksızlık 
şeklinde tarif edilmiştir (m.2). Söz konusu tanımlama, yaptırımı kriter alması itibariyle şekli olup, 
kabahatlerin özellikle suçtan farkını ortaya koymada yetersizdir. Maddi açıdan kabahatlerin 
irdelenmesinde, niteliksel ve niceliksel ayırımı esas alan birçok görüş ileri sürülmüş olmakla birlikte, 
Kab.K.’nın -genel gerekçesindeki açıklamalar ve kabahatlerin suçlar gibi bir haksızlık olarak ifade 
edilmesi itibariyle- niceliksel ayırımı benimsediği görülmektedir. Buna göre kabahatler suçlardan 
nitelik olarak değil, hukuka aykırı fiilin ifade ettiği haksızlığın, suç politikasına göre niceliksel olarak 
derecelendirilmesi noktasında ayrılmaktadır. Bahsi geçen görüş ve ayırımlar hakkında ayrıntılı bilgi 
ve değerlendirme için bkz.: Mahmutoğlu, Kabahatler, s.56 vd.; ayrıca bkz.: Jescheck, s.51-54; Roxin, 
s.31-32, 58-59.  
67 Yeri gelmişken belirtmeliyiz ki, Kab.K.’nın kendisi ve ortaya koyduğu terminoloji karşısında, idari 
yaptırımları gerektiren fiillere ilişkin rejimi ifade etmek üzere kullanılan, idari ceza hukuku, düzene 
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Genel olarak kabahatlerin ilişkili olduğu hukuksal değerler itibariyle, örneğin 

toplumsal düzenin ve özellikle ekonomi düzeninin tesisi ve devamında korunması 

açısından, gerçeğin kendisinin ve buna uygunluk anlamında hakikatin esas olduğu 

kuşkusuzdur. Dolayısıyla bu alanda söz konusu olabilecek çeşitli gerçeğe 

aykırılıkların kabahat olarak düzenlenmesi ve karşılığında idari yaptırım 

uygulanması suretiyle adı geçen değerler korunmaya çalışılmaktadır. Suç-kabahat 

ilişkisi ve ayırımı yönünden bakıldığında ise, burada -izlenen suç politikasına göre- 

suç olarak cezalandırılmaya muhtaç görülmeyen nitelikteki gerçeğe aykırılıkların, 

kabahatler hukukuna özgü yaptırımlarla karşılandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Mevzuatımıza baktığımızda, çeşitli kanunlarda gerçeğe aykırı nitelik taşıyan 

birtakım davranışların kabahat olarak yaptırım altına alındığını görmekteyiz. Bu 

kapsamda idari faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesi ve böylece genel olarak 

toplumsal düzenin temini noktasında, idareye ve ilgili kamu görevlilerine gerçeğe 

aykırı beyanda bulunulması şeklindeki fiiller öne çıkmaktadır. Örneğin, Kab.K. 

m.40’te “Kimlik Bildirmeme” başlığıyla düzenlenen kabahatte, kamu görevlisinin 

göreviyle bağlantılı olarak sorması halinde kişinin adresi veya kimliği hakkında bilgi 

vermemesinin yanı sıra, seçimlik-alternatif bir hareket olarak gerçeğe aykırı beyanda 

bulunması da yer almaktadır. Söz konusu fiillere karşılık maktu bir idari parası ve 

özel bir yakalama-gözaltına alma ve tutuklama koruma tedbiri öngörülmüştür68. 

Kabahatin maddi unsurunu oluşturan fiillerin içerdiği haksızlık derecelendirildiğinde, 

hiç beyanda bulunmamaya oranla gerçeğe aykırı beyanda bulunma daha çok haksız 

                                                                                                                                     
aykırılıklar hukuku ve benzeri ibarelerin (bu konuda bkz.: Mahmutoğlu, Kabahatler, s.97-101) 
yerine, kabahatler hukuku teriminin esas alınması gerektiğini düşünüyoruz. Doktrinde konuya idare 
hukuku açısından yaklaşan bir görüş, Kab.K.’nın sistemini eleştirmekte ve kabahat yerine “idari 
düzeni ihlal edici eylem”, idari para cezası yerine, “parasal yaptırım” ya da “parasal idari yaptırım” ve 
nihayet “idari yaptırımlar hukuku”, “idari yaptırımlar kanunu” şeklindeki isimlendirmelerin daha 
doğru olacağını, idari yaptırım yaptırıma ilişkin kararların idari işlem olduğundan hareketle sistemin 
mevcut idare hukuku kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ileri sürmektedir 
(Ramazan Çağlayan, İdari Yaptırımlar Hukuku: Kabahatler Kanunu Yorumu, Ankara, Asil 
Yayın Dağıtım, 2006,  s.123-124). Kanımızca, suçla kabahat arasında nitelik farkının olmaması ve 
kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması eğilimi dikkate alındığında bu görüşe katılma olanağı yoktur. 
68 Kabahat hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Yalçın, s.172 vd.; Otacı, s.93 vd.; Çağlayan, 215-217; Ali 
Karagülmez, Suç Olmaktan Çıkarma, İdari Para Cezaları, Açıklamalı Kabahatler Kanunu, 
Ankara, Seçkin, 2005, s.322 vd.  
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olup, aralarında yaptırım bakımından herhangi bir fark gözetilmemiş olması 

eleştirilmelidir69.  

Benzer bir düzenleme, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu m.57 ve 5490 

sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m.68/f.1-b.(c)’de bulunmaktadır. Burada da ilgili 

kamu hizmetlerinin layıkıyla gerçekleştirilmesi açısından yetkili kamu görevlilerine 

hiç bilgi verilmemesinden başka gerçeğe aykırı bilgi verilmesi de idari para cezasıyla 

karşılanan bir kabahattir. 5490 sayılı Kanunda, isabetli olarak, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunmanın, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemeye oranla iki kat 

idari para cezasını gerektirdiği belirtilmiştir.    

 Bundan başka, özel olarak ekonomi düzenine ilişkin birtakım normlarda da 

gerçeğe aykırılık kabahat şeklinde düzenlenerek önlenmeye çalışılmıştır. Burada 

ekonomi düzenini sağlamakla görevli ilgili idari otoriteye gerçeğe aykırı bilgi verme 

hareketine ilave olarak, bu alanda faaliyet gösteren kişilerin kamuyu yanıltmaları, 

örneğin ilan ve reklâmlarının gerçeği yansıtmaması gibi hareketler de söz konusu 

olabilmektedir. İdareye yönelik gerçeğe aykırılığa örnek olarak, 4054 sayılı 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a değinilebilir. Buna göre, Rekabet 

Kurulu’nun görevlerini ifa bağlamında bilgi istemesi halinde, kendisine yanlış veya 

yanıltıcı bilgi verilmesinden ayrı olarak, Kanun kapsamında gerçekleştirilen birtakım 

işlemlerin veya alınan kararların, ilgilinin bu nitelikte verdiği bilgilere dayanmasını 

da idari para cezasıyla cezalandırmaktadır (m.16, 17)70.  

Kamunun yanıltılması bakımından ise, emeklilik yatırım fonları itibariyle 

sermaye piyasasıyla yakından ilişkili olan 4632 sayılı BETYSK.’dan örnek 

verilebilir. Kanunda, emeklilik şirketinin ve bireysel emeklilik aracılarının71 ilan ve 

                                                
69 Oysa söz konusu kabahatin, 765 sayılı TCK.’daki karşılığını oluşturan 528. maddede, beyandan 
kaçınma para cezasıyla karşılanırken, gerçeğe aykırı beyanda bulunma hapis cezasıyla 
cezalandırılmıştır.   
70 Kanunda ayrıca, bazı kararların, verilen yanlış bilgi üzerine alınması hali için, söz konusu kararın 
geri alınması ve eğer yanlışlık bilinçli olarak, Kanunun deyimiyle “ilgili teşebbüsün hilesi veya kastı 
ile” gerçekleşmişse, kararın hiç alınmamış sayılması biçiminde hukuksal sonuçlar da öngörülmüştür 
(m.13).    
71 Bireysel emeklilik aracıları, emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya 
bunları şirket adına yapan kişileri ifade etmektedir (BETYSK. m.2).  
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reklâm faaliyetlerinde gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve aldatıcı ifadelere yer vermeleri 

idari para cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir (m.10, 22). Bu 

konuda farklı tedbir ve yaptırımların öngörüldüğü bir kabahat ise 4077 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da dikkati çekmektedir. Kanunun 16. 

maddesi, diğer niteliklerinin yanı sıra, ticari reklâm ve ilanların dürüst ve doğru 

olmalarının esas olduğunu, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı reklâm ve ilanların 

yapılamayacağını hüküm altına almaktadır. Bu yükümlülüğe uyulmayarak gerçeğe 

aykırı reklâm ve ilan verilmesi halinde, bu amaçla oluşturulan Reklâm Kurulu, üç 

aya kadar tedbiren durdurmadan başka, birlikte veya alternatif olarak, durdurma, 

düzeltme ve idari para cezası yaptırımlarını uygulayabilecektir. Söz konusu kabahat, 

ülke düzeyinde yayın yapan kitle iletişim araçlarıyla işlenmişse, ihlalin ağırlığı 

dolayısıyla idari para cezası on kat uygulanacaktır (m.25).   

Aşağıda daha detaylı ele alınacağı üzere, sermaye piyasası bakımından bu 

konu, Ser.PK. m.47/A’da düzenlenen ve Kanun gereğince yapılan düzenlemelere, 

belirlenen standart ve formlara ve alınan kararlara aykırı hareket etme şeklinde 

öngörülen kabahat kapsamında ortaya çıkabilecektir. Buna göre söz konusu 

mevzuata uymama biçiminde nitelendirilebilecek gerçeğe aykırılıklar, bahsi geçen 

kabahati oluşturacaktır.    

5. Ceza Hukukunda Gerçeğe Aykırılığın Sonuçları 

Ceza hukukunda gerçeğe aykırılığın temel sonucu, bunun suç olarak 

yaptırıma bağlanmasıdır. Dolayısıyla burada gerçeğe aykırılık-suç ilişkisinin 

irdelenmesi gerekmektedir. Aşağıda öncelikle gerçeğe aykırılığın suçla olan 

ilişkisinin ne anlama geldiği ifade edilecektir. Ardından ise söz konusu ilişkinin 

çeşitli görünüm biçimleri, mevzuattan örneklerle ortaya konacaktır. 
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a. Genel Olarak 

Gerçeğe aykırılık ile suç ilişkisi esasen birtakım fiillerin niçin ve ne şekilde 

suç olarak düzenlendiği sorunuyla doğrudan ilişkilidir. Zira yukarıda yapılan 

açıklamalardan anlaşılacağı üzere gerçeğe aykırılık, hukukun değişik alanlarında 

dikkate alınmakta ve kendisine çeşitli sonuçlar bağlanmaktadır. Bu çerçevede söz 

konusu özelliğe sahip fiiller, suçlarla nitelik itibariyle farklılık arz etmeyen bir 

haksızlık türü olarak kabahat biçiminde de öngörülmektedir. Bu saptamadan 

hareketle öncelikle, gerçeğe aykırılık içeren fiillerin kabahat yerine suç olarak 

düzenlenmesinin, kanun koyucunun, izlediği suç politikası uyarınca yaptığı 

niceliksel bir değerlendirmenin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilecektir.  

Ancak bu tip bir belirleme soyut olup, bir fiilin suç haline getirilmesinin temelini 

açıklamaktan uzaktır.  

Suç politikasının içeriğinin belirlenmesinin, dolayısıyla gerçeğe aykırılığın 

suç olarak düzenlenmesinin başlıca ölçütü, bunlarla korunan veya korunması gereken 

hukuksal değerlerdir. Buna göre gerçeğe aykırılığın belirli bir hukuksal değeri ihlal 

etmesinden başka, bunun toplumsal olarak önemli, ağır bir tehlike veya zarara yol 

açmaya elverişli (cezaya layık) olması ve ceza hukukunun yardımcılık (ultima ratio) 

özelliği bağlamında, söz konusu ihlalin önlenmesi için ceza hukuku araçlarının 

vazgeçilmez nitelikte (cezaya muhtaç) bulunması gerekir72. İşte bu nitelikteki 

gerçeğe aykırılıklar, farklı şekil ve içerikteki suçların maddi unsuru olarak 

düzenlenmiş ve böylece ceza hukuku yaptırımlarıyla karşılanmıştır.  

Genel olarak bakıldığında gerçeğe aykırılığın, korunan hukuksal değerin 

niteliğine ve önemine göre değişen bir biçimde suç düzenlemelerine konu olduğu 

görülmektedir. Aşağıda çeşitli başlıklar altında, gerçeğe aykırılığın suçla ilişkili 

olarak düzenleniş biçimleri irdelenecektir.  

                                                
72 Hukuksal değerlerin suç politikası fonksiyonu hakkında bkz.: Ünver, Hukuksal Değer, s.618 vd.  
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b. Sırf Gerçeğe Aykırılığın Suç Olarak Düzenlenmesi 

Bazı hukuksal değerler bakımından, suçun maddi unsuru kapsamında soyut 

gerçeğe aykırı bir hareketin yapılması yeterli kabul edilmiştir. Bu gibi suçlarda 

gerçeğe aykırı hareketle ilgili ilave bir belirleme yapılmadığı gibi, hareketten ayrı bir 

neticenin gerçekleşmesi de aranmamıştır. Keza gerçeğe aykırı hareketin, suç konusu 

üzerinde bir zarar veya somut, belirli bir tehlikeye yol açması öngörülmemiş, tipik 

hareketin genel olarak tehlike oluşturabileceği varsayılmıştır73. Söz konusu suçlar, bu 

özellikleri itibariyle sırf hareket suçu ve soyut tehlike suçu niteliğinde olup, ilgili 

hukuksal değerler, ceza hukuku müdahalesi öne çekilerek korunmaktadır.  

Özellikle beyana dayalı suçlar bakımından, salt gerçeğe aykırı, yalan beyanda 

bulunma hareketi, ayrıca bir neticeye ve zarar ya da somut tehlikeye işaret 

etmeksizin yaptırım altına alınmaktadır. Burada, başlı başına, ilgili hukuksal değerle 

ilişkili olarak, gerçeğe uygun, doğru davranma yükümlülüğüne uyulmaması, esas 

itibariyle maddi unsurun gerçekleşmesi için yeterli olmaktadır74.  

Yapılan bu saptamanın daha iyi anlaşılması için mevzuatımızdan çeşitli 

örnekler vermek yararlı olacaktır. Örneğin resmi belgenin düzenlenmesinde yalan 

beyan suçunda (TCK. m.206), belge düzenlemekle yetkili kamu görevlisine gerçeğe 

aykırı, yalan bir beyanda bulunulması yeterli görülmüş, bunun zarar ya da somut bir 

tehlikeye sebep olması düzenlenmemiştir75. Bunun gibi, adliyeye karşı işlenen suçlar 

kapsamında, bir kimseye gerçek dışı hukuka aykırı bir fiilin isnat edilmesi (TCK. 

m.267/f.1) ya da başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (TCK. 

m.268), gerçeğe aykırı olarak suç işlediğinin veya suça katıldığının bildirilmesi 

(TCK. m.270), işlenmemiş bir suçun işlenmiş gibi ihbar edilmesi (TCK. m.271), 

tanığın, bilirkişinin veya tercümanın yetkili adli organlara karşı sırf gerçeğe aykırı 

                                                
73 Burada cezaya liyakat, yalnızca tipik hareketin, tipik tehlikeliliğine dayanmaktadır (Ziouvas, s.209; 
Roxin, s.338, 426).   
74 Elbette ki söz konusu gerçeğe aykırılık, tipiklik bağlamında korunan hukuksal değeri ihlale elverişli 
olmalıdır. Keza gerçeğe aykırılığın, belirli bir suç konusu, fail ya da mağdur ile olan ilişkisi de maddi 
unsurun oluşumu açısından önem taşıyabilmektedir.  
75 Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, söz konusu suçun 765 sayılı TCK.’daki karşılığını oluşturan 
343. maddede, genel ya da özel bir zararın meydana gelmesi de öngörülmüştü.  
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açıklama yapmaları, hukuk davalarında davacı ya da davalının salt yalan yere yemin 

etmesi suç olarak düzenlenmiştir (TCK. m.272, 275, 276).  

Yukarıda değinilen genel suçların yanı sıra, ekonomik idari düzene ilişkin 

düzenlemelerde de benzer suç tiplerine rastlamak mümkündür. Örneğin rüşvet ve 

yolsuzluklarla mücadele amacıyla gerçeğe uygun mal bildiriminde bulunulması 

yükümlülüğüne aykırı olarak, gerçeği yansıtmayan bir mal bildiriminin verilmesi 

hareketi suç teşkil etmektedir (3628 sayılı Kanun, m.12). Bunun gibi TTK.’da, ticaret 

siciline olan güvenin korunması bağlamında tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı 

beyanda bulunulması suç olarak öngörülmüştür (m.40)76. Yine vergi kanunlarına 

göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve 

kayıtlarda, sırf gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler 

adına hesap açma fiili ceza yaptırımına bağlanmıştır (VUK. m.359). Keza Bankacılık 

Kanunu’na tabi kuruluşların, yetkili mercilere, denetim görevlilerine, mahkemelere 

verdikleri veya yayınladıkları belgelerde gerçeğe aykırı bir beyanın yer alması, 

belgede sahtecilik suçlarının özel bir şekli olarak cezalandırılmaktadır (Bank.K. 

m.155)77. Sermaye piyasası alanında da SPK.’ya veya SPK. tarafından 

görevlendirilenlere gerçeğe aykırı bilgi verilmesi sırf hareket suçu olarak 

düzenlenmiştir [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)]78.      

Dikkat edilirse, yalın olarak gerçeğe aykırılık taşıyan hareketleri esas alan 

düzenlemelerde, doğrudan harekete ilişkin bir belirleme yapılmamışsa da fail, suçun 

konusu, hareketin yöneldiği kişi ya da merci vb. yönlerden birtakım özellikler 

aranmıştır. Örneğin, failin tanık, bilirkişi veya tercüman sıfatını taşıması, gerçeğe 

aykırılığın hukuka aykırı bir fiile, suça veya kimlik ya da mal bildirimine ilişkin 

olması veya banka tarafından yayınlanan bir belgede bulunması ya da hareketin 
                                                
76 Maddede suçun oluşumu için herhangi bir zararın meydana gelmesi aranmamış ve fakat söz konusu 
gerçeğe aykırı tescil dolayısıyla -bir zarar ortaya çıkmışsa- ilgililerin tazminat haklarının saklı olduğu 
ayrıca belirtilmiştir.   
77 Aynı içerikteki bir suç tipi, sermaye piyasası kurumları arasında olan emeklilik yatırım fonlarının 
düzenlendiği BETYSK. m.23’te de bulunmaktadır.  
78 Söz konusu hükümde, bilgi vermeme ve eksik bilgi verme hareketleri ayrıca belirtilmiştir. Genel 
olarak beyana dayalı suçlarda gerçeğe uygun, tam bilgi verme yükümlülüğü esas olduğundan, bilgi 
vermeme ya da eksik bilgi verme durumu ya ayrıca öngörülmekte ya da özellikle eksik bilgi verme 
hareketi, verilmeyen kısım itibariyle bilgi vermeme veya bilginin bütünlüğüne etkisi noktasında 
gerçeğe aykırı bilgi verme olarak değerlendirilmektedir.  
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resmi bir belge düzenleme yetkisine sahip bir kamu görevlisine, adli makamlara ya 

da BDDK., TMSF., SPK. gibi yetkili mercilere veya denetim görevlilerine yönelik 

gerçekleştirilmesi öngörülerek, belirli bir çerçeve çizilmiştir. Aslında tüm bu ilave 

unsurlar, korunmak istenen hukuksal değerin, soyut da olsa önlenmek istenen 

tehlikenin doğasından kaynaklanan özelliklerdir79. 

c. Nitelikli Gerçeğe Aykırılığın Arandığı Haller 

Gerçeğe aykırılığın suç olarak düzenlenmesiyle ilgili yapılabilecek ikinci bir 

tespit, bazı hukuksal değerler bakımından soyut gerçeğe aykırılığın yeterli 

görülmediği, bunun birtakım nitelikler taşımasının da arandığıdır. Burada da sırf 

hareket suçu şeklinde bir düzenleme olmakla birlikte, söz konusu hareket yalın 

gerçeğe aykırılıktan ibaret değildir. Başka bir anlatımla bu tip düzenlemelerde 

hukuksal değerin ancak nitelikli bir gerçeğe aykırılıkla ihlal edilmesi suç olarak 

kabul edilmiş, bu konuda bazı ölçütlere suç tanımında yer verilmiştir.  

                                                
79 Bunun dışında, daha önce ifade edildiği gibi, ayrıca gösterilmiş olmasa da ilgili hukuksal değerle 
bağlantılı olarak tipik hareketin kendisi de belirleyici bir değerlendirmeyi gerektirebilmektedir. 
Örneğin iftira suçuna ilişkin olarak; “(…) Bunun gibi neticenin zararlı veya tehlikeli olmasının tasrih 
edilmediği hallerde de zarar veya tehlike araştırılacaktır. (…) Mesela, iftira cürmünde, (CK 285), suç 
tasnii cürmünde (CK 283) olduğundan farklı olarak, takibata başlanabilecek derecede gibi tehlikeye 
işaret eden bir kayıt yoktur. Buna rağmen, yapılan ihbarın takibata başlamağı icap ettirecek derecede 
olması gerek doktrinde gerekse tatbikatta umumiyetle kabul edilmektedir”, “(…) Eğer, isnad takibata 
başlanabilecek derecede değilse, yani korunan menfaat bakımından bir tehlike bahis mevzuu değilse, 
iftira suçunun neticesi yani netice unsuru yok demektir. Netice ile hareket birbirine bitişik olduğundan 
hareket unsuru da yok demektir. Bu iki unsurun olmaması, suçun teşekkülüne mani olacaktır (…)” 
(Nurullah Kunter, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi: Hareket - Netice - Sebebiyet Alâkası, 
İstanbul, İÜHF. Yayını, 1955, s.139); “Bu suçun somut tehlike suçu olduğuna ilişkin bir ibare madde 
metninde bulunmamaktadır. Suçun mantığı bizi bu suçun somut tehlike suçu olarak anlaşılması 
gerektiğine zorlasa dahi, madde metninden somut tehlike suçlarında aranılan ‘elverişlilik’ ölçütüne 
kanuni tip içinde yer verilmediği açıktır. Maddenin amaca ve hukuka uygun uygulanabilmesi için, 
hukuksal değerlerin ‘ihlal fonksiyonu’ da dikkate alınarak bir uygulama yapılmalıdır. (…) Ancak, suç 
tipi soyut tehlike suçu da olsa, bu suçun düzenleniş amacı, normun korum amacı dikkate alındığında, 
yetkili makamlar önünde bir kimse hakkında suç ihbarı veya şikâyeti yapıldığında bunun suça vücut 
verebilmesi için, bu bildirimin soruşturma ve kovuşturma yapılmasına neden olabilecek nitelikte 
olması, yani eylemin hukuksal değeri ihlal niteliğinin aranması gerekmektedir. Örneğin başkasının 
suçuna azmettiren veya yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğinden söz edilmeksizin veyahut cinsel 
birleşme dışı birtakım metodları kullandığı belirtilmeden, bir bayanın diğer bir bayanı tek başına 
hamile bıraktığı iddiası ciddiye alınmayacağı için, bu tür bir suç isnadı, diğer koşullar olsa dahi, iftira 
suçu olarak kabul edilemez. (…)” (Yener Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar: TCK. m. 267 – 298, 
İstanbul, YÜHF. Yayını, 2008, s.103-104) görüşleri ifade edilmiştir.          
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Örneğin hakaret suçu kapsamında bir kimseye gerçeğe aykırı bir fiil veya 

olgu isnat edilmesi, tek başına, suçla korunan değer olarak şerefin ihlali için yeterli 

sayılmamış, isnadın “onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte” olması 

açıkça belirtilmiştir (TCK. m.125/f.1). Burada hareketin yol açtığı varsayılan tehlike 

bakımından, hareketin söz konusu tehlikeye elverişliliğine ilişkin bir ölçüt 

getirilmiştir. Ancak ilgili tehlikenin somut olarak gerçekleşip gerçekleşmediği 

araştırılmayacaktır80. 

Bu konuda daha belirgin bir örnekler, malvarlığına karşı suçlar arasında 

düzenlenen, ancak esasen ticari hayattaki güveni koruyan suçlarda karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin hileli iflas suçunda (TCK. m.161), müflisin malvarlığını 

eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunması ceza yaptırımına bağlanmakta, bu 

tasarrufların neler olduğu seçimlik olarak sayılmaktadır. Söz konusu düzenleme 

biçimiyle öncelikle hileli hareketlerin malvarlığını eksiltmeye yönelik olduğu hususu 

belirlenmiş, ikinci olarak ise bu nitelikteki hareketlerin neler olduğu somut olarak 

ortaya konmuştur81. Farklı bir ifadeyle, malvarlığının eksilmesine ilişkin herhangi bir 

gerçeğe aykırı tasarruf değil, maddede özel olarak sayılan ve hileli olarak kabul 

edilen tasarruflar suç olarak düzenlenmiştir. Konuyla ilgili daha çarpıcı bir örnek, 

şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi suçuna ilişkin düzenlemedir (TCK. 

m.164). Buna göre maddede fail olarak gösterilen kişilerin, kamuya yönelik 

beyanlarında veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde, “ilgililerin 

zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler” 

vermeleri veya verdirtmeleri söz konusu suçu oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi 

burada da her türlü gerçeğe aykırı bilgi değil, ilgililer bakımından zarar doğurmaya 

elverişli olan, bu nedenle önem taşıyan gerçeğe aykırı bilgiler suç kapsamındadır. 

                                                
80 Bu tip suçlar, Alman hukukunda soyut-somut tehlike suçları (abstrakt-konkreten 
Gefährdungsdelikte) veya (soyut) elverişlilik/uygunluk suçları (abstrakte Eignungsdelikte) olarak, 
çoğunlukla soyut tehlike suçlarının bir türü olarak, bazen ise soyut ve somut tehlike suçlarının yanında 
üçüncü bir grup olarak ele alınmaktadır. Bu suçlarda hareketin genel olarak tehlike meydana 
getirmeye elverişliliği/uygunluğu esas olup, somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekli değildir. 
Bkz.: Roxin, s.431-432; Ziouvas, s.209; Jescheck, s.238. Bu konuda ayrıca bkz.: Vesile Sonay 
Daragenli, “Tehlike Suçları”, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul, İÜHF. Eğitim, Öğretim 
ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, 1999, s.179-180.       
81 Belirtmeliyiz ki söz konusu hileli tasarrufların cezalandırılabilmesi, madde gerekçesinde objektif 
cezalandırılabilme koşulu niteliğini taşıdığı belirtilen iflas kararının verilmiş olmasına bağlanmıştır. 
Maddeye göre iflas kararından sonraki hareketler de hileli iflas suçunu oluşturmaktadır.  
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Dolayısıyla sözü edilen niteliği bulunmayan, basit gerçeğe aykırılıklar, kasten 

gerçekleştirilse bile suç teşkil etmemektedir82.  

Gerçeğe aykırılığın özellik taşımasının arandığı bir başka suç grubu, 

konusunu para, kıymetli damga, mühür veya belgenin oluşturduğu sahtecilik 

suçlarıdır. Söz konusu suçlarda maddi unsur olarak öncelikle, ilgili suç konusunun 

sahte olarak üretilmesi veya düzenlenmesi fiili öngörülmüştür. Her ne kadar bu 

hususta Kanunda ilave bir belirleme yapılmamışsa da sahte deyiminin, anlam 

itibariyle, başkalarını aldatıcı ve madde gerekçelerinde (TCK. m.197, m.204) 

kullanılan ifadeyle “beş duyu organıyla anlaşılabilir olmayan veya özel bir 

incelemeye tabi tutulmadıkça fark edilemeyen” bir gerçeğe aykırılığı içerdiği kabul 

edilmektedir83. Nitekim belgede sahtecilik suçlarında, sahte belge düzenleme fiiline 

alternatif diğer hareket olan gerçek bir belgenin değiştirilmesine ilişkin olarak, 

yapılan değişikliğin “başkalarını aldatacak şekilde” olması gerektiği açıkça ifade 

edilmiştir (TCK. m.204/f.1, 2 ve m.207/f.1)84. Buna göre, sözü edilen suçların kamu 

güvenini koruması bağlamında, belirli konular üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir 

gerçeğe aykırılık değil, kamuyu aldatıcı nitelikte olan, böylece kamu güvenini ihlale 

elverişli olduğu soyut olarak kabul edilen fiiller, sahtecilik olarak yaptırım altına 

alınmıştır85.  

Gerçeğe aykırılıkla ilişkili bir kavram olarak fesat karıştırmanın, değişik 

birçok fiili kapsayan bir deyim olarak kullanıldığı ihale suçlarında da bazı hareketler 

açısından nitelikli gerçeğe aykırılık söz konusudur. İhaleye fesat karıştırma suçunda 

                                                
82 Necati Meran, Yeni Türk Ceza Kanununda Sahtecilik, Malvarlığı, Bilişim Suçları ile Ekonomi 
ve Ticaret Alanında Suçlar, Ankara, Seçkin, 2005, s.197. Benzer şekilde Anglo-Amerikan 
Hukukunda, genel olarak hileli fiillerde, özellikle sermaye piyasası alanındaki bilgi verme, kamuyu 
aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin gerçeğe aykırılıklarda önemlilik (materiality) unsuru aranmaktadır 
(Hazen, s.125-126).    
83 Bkz.: Artuk, Gökcen, Yenidünya, Özel Hükümler, s.347; Meran, s.262.     
84 Gerçek bir belgede yapılan değişikliğin aldatıcı nitelik taşımaması, fiili sahtecilik suçu olmaktan 
çıkarmakta ve söz konusu hareket, resmi ya da özel belgeyi bozma suçları (TCK. m.205, m.208) 
kapsamında değerlendirilmektedir.  
85 Bu kapsamda TCK. m.245’te düzenlenen ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
başlığı altında toplanan suçlardan, söz konusu kartlarda sahtecilik yapılması fiiline de değinmek 
gerekir. Malvarlığı ve kamu güveni değerlerini ortak bir şekilde koruyan bu suç tipinde, kartların sahte 
olmasının yanı sıra, başkalarına ait banka hesaplarıyla da ilişkilendirilmiş olması da gerekmektedir 
(TCK. m.245/f.3).  
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(TCK. m.235), hangi hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılacağı, maddede tek tek 

sayılmıştır. Bunların arasında gerçeğe aykırılıkla bağlantılı birtakım hareketlerin, 

hileli davranışlarla yapılmasından da söz edilmiştir. Örneğin aldatıcı nitelikteki 

gerçeğe aykırı herhangi bir davranışla, ihaleye katılma yeterliği olan kişilerin 

engellenmesi veya ihaleye katılması mümkün olmayanların ihaleye girmesinin 

sağlanması ya da ihalede teklif edilen malların şartnameye aykırı olarak kabul veya 

reddedilmesi ihaleye fesat karıştırma olarak hüküm altına alınmıştır. Burada gerçeğe 

aykırılığın aldatıcı olma niteliğinden başka, bunun neye yönelik olması gerektiği 

konusunda da somut bir belirleme yapılmıştır. Benzer şekilde edimin ifasına fesat 

karıştırma suçunda (TCK. m.236) da hileden söz edilmiş ve hilenin konusunu 

oluşturan fiillerin neler olduğu açık bir şekilde düzenlenmiştir86.  

Konuyla ilgili olarak adliyeye karşı işlenen suçlardan da örnek bulmak 

mümkündür. İftira suçunun temel şeklinde salt gerçek dışı hukuka aykırı bir fiil 

isnadı yeterliyken (şekli iftira), nitelikli şeklinde, gerçeğe aykırılığın maddi eser ve 

delillerinin uydurulması suretiyle somut hale getirilmesi (maddi iftira), böylece 

isnadın inandırıcılığının artırılmış olması gerekmektedir (TCK. m.267/f.2). Benzer 

bir ayırım, suç uydurma suçunda da söz konusu olup, gerçeğe aykırı olarak bir suç 

işlendiğinin ihbarı (şekli suç uydurma) hareketine alternatif olarak, işlenmeyen suçun 

delil ve emarelerinin soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurulması 

(maddi suç uydurma) da öngörülmüştür (TCK. m.271). Seçimlik nitelikteki bu ikinci 

harekette gerçeğe aykırılığın, soruşturma yapılmasını sağlama niteliğini taşıması 

açıkça belirtilmiştir.  

Nitelikli gerçeğe aykırılığın arandığı hallere ilişkin en dikkat çekici 

örneklerden biri de yalan haberleri suç olarak düzenleyen hükümlerdir. Zira gerçeğe 

aykırı haberlerin cezalandırılması, bunun sınırlarının belirlenmesi, özellikle basın 

özgürlüğü açısından tartışmaya açık olup, bu konuda karşılaştırmalı hukukta farklı 

                                                
86 Doktrinde bu suçlarla ilgili olarak, hile kavramının, bir olgu üzerinde birtakım hareketler 
gerçekleştirmek suretiyle karşı tarafı hataya düşürmeye çalışmak şeklinde tanımlanabildiği belirtilmiş 
ve TCK. m.235/f.2-b.(a)’da ve m.236/f.2’de sayılan hareketlerin hileye ilişkin olguları ifade ettiği 
söylenmiştir (Behiye Eker Kazancı, İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, 
Ankara, Seçkin, 2007, s.138, 222).   
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yaklaşımlar söz konusudur87. Mevzuatımızda esasen salt gerçeğe aykırı haber 

yayınlamak suç sayılmamakta88, ancak belirli niteliklere sahip yalan haberler ceza 

yaptırımıyla karşılanmaktadır.  

Konuyla ilgili düzenlemelere bakıldığında, temelde ekonomi alanına ve 

olağanüstü dönemlere ilişkin olarak, birtakım etkileri doğurmaya elverişli gerçeğe 

aykırı haberlerin suç kapsamında değerlendirildiği saptanabilir. Örneğin, TCK. 

m.237’de, “işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi 

sonucunu doğurabilecek bir şekilde” yalan haber veya havadis yayılması veya sair 

hileli yollara başvurulması, fiyatları etkileme suçu olarak öngörülmüştür. Burada 

yalan haberin konusu hakkında bir belirleme yapıldığı gibi, yalanın taşıması gereken 

nitelik de ilgili ücret ve değerleri etkileyebilme olarak ifade edilmiştir89. Yine 

ekonomi alanıyla ilişkili değişik kanunlarda, asılsız haber yayma fiili suç olarak 

düzenlenmiş ve fakat söz konusu gerçeğe aykırı haberin ilgili kuruluşların itibarını 

zedeleyebilecek nitelikte olması aranmıştır. Bu husustaki düzenlemeler çeşitli 

kanunlarda hemen hemen aynı ifadelerle yer almakta olup, TCMB.’nin [TCMBK. 

m.68/f.III-b.(a)], emeklilik şirketinin (4632 sayılı BETYSK. m.23/f.5) veya sigorta 

şirketinin (5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m.35/f.7) “itibarını 

kırabilecek/zedeleyebilecek (veya şöhretine) ya da servetine zarar verebilecek” 

nitelikte asılsız haber yayılması90, nitelikli gerçeğe aykırılık şeklinde suç 

oluşturmaktadır91.  

                                                
87 Bkz.: Dönmezer, s.302-304; İçel, Ünver, s.194, dn.: 77.  
88 Bu tür haberler açısından, daha önce değindiğimiz düzeltme ve cevap hakkı en önemli işlevi 
görmektedir. Elbette ki yalan haber, içeriği itibariyle hakaret veya iftira suçunu oluşturabilecektir.  
89 Suçun oluşumu bakımından fiyatların etkilenmesi aranmadığı gibi, somut olarak böyle bir 
tehlikenin ortaya çıkması da gerekmemektedir (bu hususta madde gerekçesindeki “tehlikenin ortaya 
çıkması” ifadesinin eleştirisi için bkz.: Meran, s.327-328). Ancak burada hareketin genel olarak 
fiyatları etkilemeye elverişli olması mutlaka irdelenecektir. Dolayısıyla bu açıdan bir somutlaştırma 
söz konusu olup, bunun, yukarıda bahsettiğimiz soyut-somut tehlike suçunun ya da soyut 
elverişlilik/uygunluk suçunun örneği olabilecek bir düzenleme olduğu söylenebilir.  
90 Bu ifade biçiminin esasen bankacılığa ilişkin mülga kanunlara dayanmakta olduğu ve aynen veya 
küçük bazı değişikliklerle diğer kanunlara aktarıldığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık yürürlükteki 5411 
sayılı Bank.K.’da, önceki kanunlardan farklı bir ifade kullanılması nedeniyle, asılsız haber yayma fiili 
açısından itibarı zedeleyebilecek nitelikte olma koşulu aranmadığı sonucuna varılmaktadır (Uğur 
Yiğit, Bankacılık Suçları, İstanbul, Has Matbaacılık, 2006, s.395-396). Zira mülga 3182 ve 4389 
sayılı Kanunlarda, “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek 
bir hususa kasten sebep olan veya bu yolda asılsız haber yayanlar” hükmü yer alırken, yürürlükteki 
Kanunda, “5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, 
kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir 
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Yalan haberin özel olarak cezalandırıldığı ikinci grup düzenlemeler, 

olağanüstü dönemlere ilişkindir. Olağanüstü Hal Kanunu (m.25) ile Sıkıyönetim 

Kanunu (m.16), ortak bir ifadeyle, “kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde” 

asılsız veya abartılı havadis ve haber yayılması veya nakledilmesi fiillerini ceza 

yaptırımına bağlamıştır. Savaş haline ilişkin olarak ise, TCK. m.323’te savaşta yalan 

yayma suçu düzenlenmiş olup, burada gerçeğe aykırı haber veya havadisin92, 

“kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olacak veya halkın maneviyatını 

sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direncini azaltacak” bir nitelik taşıması 

öngörülmüştür.  

Bu başlık altında son olarak, Ser.PK.’daki düzenlemelere de işaret etmek 

gerekir. Bilgiye dayalı manipülasyon suçunda [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)], 

gerçeğe aykırı hareketlerin93, “sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek” 

nitelikte olması gerektiği açıkça düzenlenmiştir. İşleme dayalı manipülasyon suçunda 

[Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)] ise, yapay sözcüğünden yola çıkarak böyle bir 

niteliğin bulunması gerektiği ileri sürülmektedir94. Bu hükümler, çalışmanın sonraki 

bölümünde daha detaylı olarak irdelenecektir. 

d. Gerçeğe Aykırılığın Belirli Bir Neticeye Neden Olması 

Gerçeğe aykırılık-suç ilişkisinde dikkat çekilmesi gereken düzenleme 

biçimlerinden biri de gerçeğe aykırılığın belirli bir neticeye yol açmasının 

öngörülmesidir. Birtakım hukuksal değerler bakımından, bunların toplumsal yaşam 

açısından taşıdığı önem ve bunların ihlalinin ceza yaptırımıyla önlenmesine dair 

                                                                                                                                     
bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten 
sebep olan veya bu yolla asılsız haber yayanlar” ibaresine yer verilerek, asılsız haberin, sözü edilen 
itibari zedeleme niteliğiyle olan bağlantısı koparılmıştır.   
91 Bundan başka, 4632 sayılı Kanun ile 5684 sayılı Kanunda, aynı ifadelerle, söz konusu Kanunlara 
tabi kuruluşların “güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açarak bu kuruluşların malî 
bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte” asılsız haber yayılması, ayrıca 
yaptırım altına alınmıştır.  
92 Madde gerekçesine göre, “Maddede geçen ‘havadis ve haber’ kelimeleri eş anlamlı olmakla birlikte 
soyut habere göre havadis daha ziyade ilgi çekici bir haber anlamını taşır. Haber ise bir olay üzerine 
edinilen bilgi demektir. Basın ve yayın marifetiyle verilen bilgilere de haber denilir”. 
93 Bu hareketler arasında, yukarıda ayrıca ele alınan yalan haber yayma fiili de vardır.  
94 Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.144.  
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zorunluluk dikkate alınarak, ceza hukuku korumasının ancak somut bir netice ortaya 

çıktığında sağlanması veya mevcut korumanın, neticeye bağlı olarak, cezanın 

ağırlaştırılması suretiyle artırılması düşünülmüştür. Dolayısıyla, gerçeğe aykırılıkla 

bağlantılı olan netice, suçun temel şeklinin bir unsuru ya da nitelikli hale ilişkin bir 

unsur olarak düzenlenebilmektedir. Genel olarak gerçeğe aykırı hareketlerin birçok 

hukuksal değer bakımından tek başına yeterli görülmesi karşısında, ayrıca bir 

neticenin meydana gelmesi, çoğunlukla ilgili suçun nitelikli bir unsuru şeklinde 

hüküm altında alınmaktadır. Ayrıca burada, tek başına gerçeğe aykırı bir hareketin 

yapılmasıyla suç tamamlanmadığından ve hareketten ayrı bir neticenin gerçekleşmesi 

arandığından, dar anlamda neticeli suç veya maddi suç şeklinde bir düzenleme söz 

konusudur. Bunun gibi, hareketin neden olduğu neticenin, çoğunlukla suçun konusu 

üzerinde zarar oluşturması itibariyle, zarar suçu niteliğinin de bulunduğu 

söylenebilir.  

Konuyla ilgili olarak mevzuatımızdan çeşitli örnekler vermek yararlı 

olacaktır. Bu kapsamda öncelikle, suçun temel şeklinin bir unsuru olarak, gerçeğe 

aykırılıkla ilişkili bir neticenin arandığı örneklere değinmek gerekir. Örneğin 

dolandırıcılık suçunda, aldatıcı nitelikteki gerçeğe aykırı hareketlerin yapılması 

yeterli olmayıp, bunun sonucunda karşı tarafın zararına olarak bir yarar elde edilmesi 

şarttır (TCK. m.157). Burada, temelde malvarlığı hakları ve buna ilişkin işlemlerde 

kişilerin irade özgürlüğü, iyi niyet ve güven, korunan hukuksal değerlerdir95. 

Dolayısıyla gerçeğe aykırı hareketlerle karşı tarafın aldatılması aşamasında, irade 

özgürlüğü, iyi niyet ve güven değerleri ihlal edilmekte ve fakat esasen malvarlığını 

koruyan suçun tamamlanabilmesi için, ilk aşamayla bağlı olarak bir yarar elde 

edilmesi veya karşı taraf açısından bir zarara yol açılması gerekmektedir96. Bu 

hususta benzer bir örnek olarak, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması 

                                                
95 Bkz.: TCK. m.157’nin gerekçesi; Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Kişilere Karşı 
İşlenen Suçlar, Cilt: I, İstanbul, Beta, 2007, s.449. 
96 Elbette ki bu suçun da teknik olarak bir tehlike suçu şeklinde düzenlenmesi mümkündür. Buna göre, 
suçun oluşumu bakımından, karşı tarafın zararına bir yarar elde etme neticesi aranmaksızın, böyle bir 
neticeyi meydana getirebilecek hileli hareketlerin gerçekleştirilmesi yeterli görülebilir. Ancak mevcut 
düzenlemede, korunan hukuksal değerin toplumsal düzen açısından değeri ve özellikle ceza hukuku 
müdahalesinin son çare niteliğinde olması noktasında, malvarlığına ilişkin bir zararın oluşması 
halinde tamamlanmış bir suç öngörülmüş, bundan önceki aşama için tüm suçlar için geçerli olan 
teşebbüs hükümlerinin sağladığı korumayla yetinilmiştir.  
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başlığı altında yer alan suçlardan, sahte kartla yarar sağlama suçuna değinmek 

gerekir (TCK. m.245/f.3). Söz konusu düzenlemede de sahte kart oluşturma veya 

kart üzerinde sahtecilik yapma şeklindeki gerçeğe aykırılık yoluyla yarar sağlama 

neticesinin gerçekleşmesi aranmaktadır. Böylece sahtecilik bağlamında kamu güveni 

ve yarar sağlama neticesi bakımından malvarlığına ilişkin haklar birlikte 

korunmaktadır97. Yine aynı nitelikteki bir hüküm, 5464 sayılı Banka ve Kredi 

Kartları Kanunu’nun “Sahte belge düzenlenmesi” başlığını taşıyan 36. maddesinde 

yer almaktadır. Bu suçta gerçeğe aykırılık, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan 

işlemler üzerine bankalarca veya üye işyerlerince düzenlenmesi gereken birtakım 

belgelerde ortaya çıkmakta ve bu suretle yarar sağlaması cezalandırılmaktadır.    

Gerçeğe aykırılığın belirli bir neticeyle ilişkili olarak suça konu olmasının 

ikinci şeklini, nitelikli unsur biçimindeki düzenlemelerde görmek mümkündür. Bu 

tür hükümlerde çoğunlukla suçun temel halinde, gerçeğe aykırı bir hareketin 

yapılmasıyla suç tamamlanmakta, ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi ise, aynı suçun, 

ceza artırımını gerektiren bir nitelikli hali olarak öngörülmektedir. Örneğin daha 

önce bahsettiğimiz ihaleye fesat karıştırma suçunda, fesat karıştırma kavramı içinde 

değerlendirilen hareketlerin yapılması suçun temel şekli için yeterliyken, bu 

hareketler nedeniyle, miktarı belirlenememiş olsa dahi bir zararın meydana gelmesi, 

cezanın yarı oranında artırılmasını sonuçlayan bir nitelikli unsurdur (TCK. 

m.235/f.3). Bunun gibi yalan haber yayma fiilini suç olarak ceza yaptırımına 

bağlayan düzenlemelerden, fiyatları etkileme (TCK. m.237/f.2) ve itibarı zedeleme 

(Bank.K. m.158/f.2) suçlarında, gerçeğe aykırı haberlerin yayılması sebebiyle 

fiyatların etkilenmesi veya özel ya da kamusal bir zararın doğması, sözü geçen 

suçların nitelikli unsurlarıdır98. Nihayet adliyeye karşı işlenen suçlardan iftira ve 

                                                
97 Konuyla ilgili olarak madde gerekçesinde, “Aslında hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma 
ve sahtecilik suçlarının ratio legis’lerinin tümünü de içeren bu fiillerin, duraksamaları ve içtihat 
farklılıklarını önlemek amacıyla, bağımsız suç hâline getirilmeleri uygun görülmüştür” ifadelerine yer 
verilmiştir. Ayrıca bkz.: Murat Volkan Dülger, Bilişim Suçları, Ankara, Seçkin, 2004, s.251-251, 
260.  
98 TCK. m.237’nin gerekçesinde, “Maddenin ikinci fıkrasında, failin elde etmek istediği neticenin 
meydana gelmesi hâlinde cezanın artırılacağı açıklanmakta ve hareketle beraber neticenin meydana 
gelmesi, bir netice sebebiyle ağırlaşmış hâl sayılmaktadır” denilerek, her ne kadar netice sebebiyle 
ağırlaşmış suça (TCK. m.23) dair bir belirleme yapıldığı izlenimi (bkz.: Meran, s.328-329) oluşuyorsa 
da söz konusu ifadenin, ilgili suçun, cezanın ağırlaşmasına yol açan nitelikli halinin netice sebebiyle 
olduğunu belirttiği kabul edilmelidir.    
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yalan tanıklık suçlarında, gerçek dışı hukuka aykırı bir fiil isnadı veya gerçeğe aykırı 

tanıklık yapma sonucunda, mağdur veya aleyhinde tanıklıkta bulunulan kimse 

hakkında koruma tedbirleri dâhil, adli ya da idari bir yaptırım uygulanması, cezanın 

artırılmasını gerektiren neticelerdir.  

 Ser.PK.’daki suçlardan örtülü kazanç aktarma suçunda [Ser.PK. m.47/f.1-

b.(A)-alt b.(6)] da suçun temel şeklinin bir unsuru olarak, örtülü işlemler nedeniyle 

halka açık anonim ortaklığın kârında veya malvarlığında azalma neticesinin meydana 

gelmesi aranmıştır.  

e. Gerçeğe Aykırılığın Belirli Bir Amaçla Gerçekleştirilmesi 

Gerçeğe aykırı bir hareketin yapılmasında güdülen amaç, gerçeğe aykırılık-

suç ilişkisinde, suçun manevi unsuru bakımından değer taşımaktadır. Başka bir 

ifadeyle amaç veya saik, maddi unsur kapsamında gerçekleştirilen fiilin, manevi 

açıdan faille ilişkilendirilmesinde dikkate alınan ve suça yönelen iradenin karara 

dönüşen son aşaması olarak da ifade edilebilecek kastı hazırlayan bir duygu, 

düşüncedir. Genel olarak suç düzenlemelerinde, failin hangi amaçla hareket ettiği 

önem taşımamakta, nihai olarak kastın varlığı yeterli kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte bazı hukuksal değerler açısından amaç, suçun temel veya nitelikli şeklinin bir 

unsuru olarak öngörülebilmektedir99. Ayrıca, soyut cezanın bireyselleştirilerek somut 

hale getirilmesinde, failin güttüğü amaç ve saik, hâkimin göz önünde bulundurması 

gereken kriterlerden biridir [TCK. m.61/f.1-b.(g)].     

Bu genel açıklamalardan sonra, gerçeğe aykırılığın belirli bir amaçla 

gerçekleştirilmesinin önem taşıdığı düzenlemelerden bazı örneklere değinmekte 

yarar vardır. Daha önce değindiğimiz fiyatları etkileme suçunda (TCK. m.237), yalan 

haber veya havadisin suç kapsamında cezalandırılabilmesi için, fiyatları etkilemek 

amacıyla yayılması, keza diğer hileli yollara da aynı amaçla başvurulması şarttır. 

Farklı bir anlatımla, maddi unsur olarak, fiyatları etkileyebilecek nitelikteki gerçeğe 

                                                
99 Yüce, s.334. 
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aykırı haber veya havadis yayma veya sair hileli yollara başvurma fiillerinin, kasten 

gerçekleştirilmesinin yanı sıra, kasta ön gelen bir düşünce olarak failde, “işçi 

ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin yapay olarak düşmesinin veya 

artmasını sağlama”100 amacının bulunması, suçun manevi bir unsurdur. Dolayısıyla, 

örneğin gerçeğe aykırı olarak yayınlanan bir haber, objektif olarak fiyatları 

etkileyebilecek nitelikte olsa ve hatta böyle bir netice doğmuş bulunsa bile, eğer 

failde bahsi geçen amaç mevcut değilse, söz konusu fiiller bu suçu 

oluşturmayacaktır.  

Bu hususta örnek verilebilecek bir başka düzenleme iftira suçuna ilişkin 

hükümdür (TCK. m.267). Bu suçta da gerçek dışı, hukuka aykırı bir fiil isnadında 

bulunan failin, isnadı yönelttiği kişinin bu fiili işlemediğini bilmesi, dolayısıyla 

doğrudan kastla hareket etmesi gerektiği gibi, söz konusu kişi hakkında soruşturma 

ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlama 

amacının bulunması da gerekir101. Burada da gerçeğe aykırılığın amacı, suçun temel 

şeklinin manevi unsuru olarak düzenlenmiştir. Yine iftira suçuna atıfla TCK. 

m.268’de öngörülen102 ve gerçeğe aykırı bir biçimde, kişinin kendisine ait olanlar 

yerine, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanması fiilinin, ancak belirli 

bir amaçla gerçekleştirilmesi ilgili suç kapsamında sayılmıştır. Söz konusu amaç, 

failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını 

engelleme olarak ifade edilmiştir. Böyle bir amacın bulunmaması halinde, resmi 

belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu (TCK. m.206) veya kimliği bildirmeme 

kabahati (Kab.K. m.40) şeklinde başka haksızlıklar oluşabilirse de sözü geçen 

maddedeki suç gerçekleşmeyecektir.    

                                                
100 Bkz.: TCK. m.237’nin gerekçesi.  
101 Bu husus madde gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir. Doktrinde iftira suçunun, söz konusu 
düzenleme biçimi itibariyle, 765 sayılı TCK.’dan farklı olarak, özel kastla işlenebilen bir suç haline 
getirildiği, hâkime, failin bu amaçla hareket ettiğini araştırma yükümlülüğünün yüklendiği 
belirtilmektedir (Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.762; Tezcan, Erdem, 
Önok, s.718). Öte yandan doktrinde bir görüş, suçun manevi unsuru açısından böyle bir amaca yer 
verilmesinin, korunmak istenen hukuksal değer yönünden ve ispat güçlüğü nedeniyle suçun kapsamını 
daralttığını, bu nedenle yerinde olmadığını savunmaktadır (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.78-79).  
102 Madde gerekçesinde bu suç, iftira suçunun özel bir işleniş biçimi olarak nitelendirilmiştir. Bu 
belirleme, doktrinde eleştirilmiştir. Bkz.: Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.115-118. 
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Gerçeğe aykırılığın içerdiği amaç, suçun nitelikli şekline ilişkin bir manevi 

unsur olarak da öngörülebilmektedir. Örneğin dolandırıcılık suçunda, aldatıcılık 

özelliğini taşıyan gerçeğe aykırı hareketler, banka veya diğer kredi kurumlarınca 

tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak veya sigorta bedelini 

almak amacıyla [TCK. m.158/f.1-b.(j), (k)] gerçekleştirilir ve ilgili kuruluşlar 

zararına olarak, söz konusu yararlar elde edilirse, suçun temel şekline oranla daha 

fazla cezayı gerektiren bir nitelikli hal oluşacaktır. Buna karşılık failin amacı, bazı 

durumlarda daha az ceza verilmesine, hatta cezanın tamamen kaldırılmasına yol 

açabilmektedir. Dolandırıcılık suçunun, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil 

amacıyla işlenmesi halinde, hem daha hafif bir ceza verilmesi hem de -suçun temel 

şeklinden farklı olarak- soruşturma ve kovuşturmanın şikâyet üzerine yapılması 

düzenlenmiştir (TCK. m.159). Benzer şekilde, belgede sahtecilik suçlarının, bir 

hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi 

amacıyla işlenmesi cezada indirime sebep olmaktadır (TCK. m.211). Görüldüğü gibi 

her iki hükümde de gerçeğe aykırı hareketlerin, bir hakkın temini veya bir gerçeğin 

ortaya konulması düşüncesiyle yapılmasına değer verilmiş, failin amacı ve bu amacın 

altında yatan haklılık, fiilin haksızlığının derecelendirilmesi ve bu bağlamda daha az 

haksız sayılması, keza aynı nedenle kusurluluğun da etkilenmesi, dolayısıyla cezanın 

da buna göre verilmesi hususunda etkin bir rol oynamıştır. Konuyla ilgili bir başka 

örnek de suç üstlenme suçudur. Buna göre, maddi unsur kapsamında, yetkili 

makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildirme 

fiilinin, “üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla” işlenmesi 

halinde, ceza belirli oranda indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilecektir (TCK. 

m.270)103.   

Gerçeğe aykırılık-amaç ilişkisinde özel olarak dikkat çekilmesi gereken 

durumlardan biri de gerçeğe aykırılığın, belirli bir gerçeği gizlemek ya da bir 

olgunun ortaya çıkmasına engel olmak amacıyla yapılmasının suç düzenlemelerine 

konu olmasıdır. Zimmet suçunda, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik 

                                                
103 Bu hükmün, nemo tenetur ilkesinin (kimsenin kendisi veya yakınları aleyhinde beyanda 
bulunmaya veya delil göstermeye zorlanamamasının) bir yansıması olduğu ileri sürülmüştür. Bkz.: 
Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.143.    
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hileli davranışlar yapılması, suçun nitelikli şekline ilişkin bir unsur olarak 

öngörülmüştür104. Yine adliyeye karşı işlenen suçlar kapsamında, özellikle ceza 

muhakemesinin temel amacı olan maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıyla ilişkili 

olarak, bir suçun delillerinin karartılması (yok edilmesi, silinmesi, gizlenmesi, 

değiştirilmesi veya bozulması fiilleri) ceza yaptırımına bağlanmıştır (TCK. m.281). 

Gerçeğin gizlenmesi suretiyle gerçeğe aykırılık niteliğini taşıyan bu hareketlerin, 

“gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla” gerçekleştirilmesi suçun manevi 

unsurunu teşkil etmektedir105. Bu nitelikteki bir diğer düzenleme, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama suçu (TCK. m.282) olup, burada suç ürünü 

malvarlığının yurt dışına çıkarılması şeklindeki bir hareketin yanı sıra, alternatif ve 

fakat serbest bir hareket olarak, söz konusu değerlerin çeşitli işlemlere tabi 

tutulmasından da söz edilmiştir. Bununla birlikte ikinci seçimlik hareket bakımından, 

manevi unsurla ilişkili bir belirleme yapılmış ve gerçeğe aykırı nitelik de 

taşıyabilecek işlemlerin, suç kaynaklı malvarlığı değerlerinin “gayrimeşru kaynağını 

gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla” 

gerçekleştirilmesi aranmıştır106. Belirtmek gerekir ki söz konusu amaç, gerçeğe 

aykırı işlemlerin yanı sıra, görünüşte gerçek ve kanunlara uygun işlemlerin de suç 

sayılmasını sonuçlamaktadır107.    

                                                
104 TCK. m.247’nin gerekçesinde, buradaki hilenin suç delillerini gizlemeye yönelik olduğu şu 
ifadelerle anlatılmıştır: “Zimmet suçunda, suç konusu mal kamu görevlisinin zilyetliğinde veya koruma 
ve gözetim sorumluluğunda olduğu için, bunun zimmete geçirilmesi için herhangi bir kişinin 
aldatılmış olması gerekmez. Burada hile, sadece zimmet olgusunun sonradan anlaşılmasının önüne 
geçilmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan, zimmet suçundaki hile, suçun delillerini 
gizlemeye yönelik bir davranıştır”. 
105 Suçun manevi unsuru açısından söz konusu amacın aranması, ispat güçlüğü ve delillerin 
karartılmasını sonuçlayan başka hareketleri kapsam dışı bırakması nedeniyle eleştirildiği gibi, adli 
faaliyet yürüten görevlilerin fiilleriyle ilgili olarak suçun taksirle işleniş modelinin de 
öngörülebileceği belirtilmektedir (Ünver, Adliyeye Karşı Suçlar, s.353-355).  
106 Bu suçla maddi gerçeğin araştırılması bağlamında ceza muhakemesinin amacının ve özellikle suç 
işlemenin bir kazanç yöntemi olmaması, cezanın caydırıcılığı bakımından ise ceza hukukuna ilişkin 
amaçların gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Konuyla ilgili olarak madde gerekçesinde; “Suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik sisteme sokulması, suç 
işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir yol olarak görülmesine neden olmaktadır. / Suç 
işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerlerin meşruiyet görüntüsü 
kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması, aynı zamanda suç delillerinin değiştirilmesi, gizlenmesi 
ve dolayısıyla, suçlunun kayrılması sonucunu doğurmaktadır” ifadeleri kullanılmıştır.     
107 Gerek bu konuda gerekse genel olarak kara para aklama suçu hakkında ayrıntılı bilgi ve 
değerlendirmeler için bkz.: Değirmenci, b.a. 



 174 

f. Gerçeğe Aykırılığın Düzeltilmesinin Etkisi 

Gerçeğe aykırılığın suç olarak öngörüldüğü birtakım düzenlemelerde, gerçeğe 

aykırılığın düzeltilmesi, başka bir deyişle gerçeğin ortaya çıkarılması da dikkate 

alınmış ve buna değişik sonuçlar bağlanmıştır. Burada gerçeğe aykırı bir hareket 

yapan veya bu nitelikteki bir hareketle belirli bir neticeye yol açan failin, pişmanlık 

duyarak gerçeği ortaya koyması, böylece gerçeğe aykırılığın doğurduğu veya 

doğurabileceği tehlike ya da zararın önlenmesi veya giderilmesi söz konusu olup, bu 

durum, cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep 

olarak, etkin pişmanlık terimiyle hüküm altına alınmaktadır. Elbette ki tüm suçlar 

için geçerli olan ve suçun tamamlanmasından önceki pişmanlığı ifade eden gönüllü 

vazgeçme kurumu (TCK. m.36), gerçeğe aykırılıkla ilişkili suçlar açısından da 

uygulama alanı bulabilecektir. Buna göre, gerçeğe aykırılık içeren icra hareketlerine 

başladıktan sonra veya henüz netice gerçekleşmeden önce, gönüllü olarak gerçeğe 

aykırılığın düzeltilmesi halinde fail, işlemeyi kastettiği suçtan dolayı 

cezalandırılmayacaktır.         

Mevzuatımızdaki gerçeğe aykırılığı ceza yaptırımına bağlayan düzenlemeler 

incelendiğinde, etkin pişmanlık anlamında gerçeğe aykırılığın düzeltilmesine, sadece 

bazı suçlar bakımından etki tanındığı saptanmaktadır. Örneğin, TCK.’daki konuyla 

ilgili suç tiplerinden yalnızca adliyeye karşı işlenen suçlarda ve bunların da bazıları 

açısından etkin pişmanlık hükümleri bulunmaktadır108.  

Bu hususta en kapsamlı düzenleme iftira suçuyla ilgili olarak yapılmış olup, 

gerçek dışı ve hukuka aykırı fiil isnadının soruşturulmasına ilişkin adli veya idari 

sürecin çeşitli aşamalarına göre, iftiradan dönülmesi ve bu şekilde gerçeğe aykırılığın 

düzeltilmesi, verilecek cezada zorunlu ya da takdiri olarak indirime gidilmesini 

sonuçlamaktadır (TCK. m.269). Buna göre gerçeğin, adli veya idari soruşturma ya da 

                                                
108 Avusturya Ceza Kanunu’nda, belgede sahtecilik suçlarına ilişkin olarak da etkin pişmanlığa dair 
hükümlere yer verilmiştir. Kanunun 226. maddesinin (paragrafının) 1. fıkrasına göre fail, taklit veya 
tağyir edilen belgeyi hukuk alanında kullanmadan önce, kendi isteğiyle belgeyi yok etmek suretiyle 
veya başka yollarla belgenin kullanılması tehlikesini ortadan kaldırırsa cezalandırılmaz. Benzer bir 
hüküm 227. maddenin 2. fıkrasında da mevcuttur (Tezcan, Erdem, Önok, s.538).  
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kovuşturma başlamadan önce ortaya konulması ihtimallerinde zorunlu ceza indirimi 

öngörülmüşken, hükümden veya idari yaptırım kararından önce, mahkûmiyetten ya 

da cezanın infazına başladıktan veya idari yaptırım uygulandıktan sonra gerçeğin 

söylenmesi durumlarında cezadan indirim yapılması hâkimin takdirindedir. Öte 

yandan suç, basın ve yayın yoluyla işlenmişse, etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi 

için, gerçeğe aykırılığın yine bu yolla düzeltilmesi şarttır. 

Yalan tanıklık suçunda ise failin, hükümden önce ve fakat aleyhinde tanık 

yaptığı kişi hakkında, bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak bir 

karar verilmemiş olması şartıyla gerçeği söylemesi, cezasızlık sebebi olarak 

düzenlenmiştir (TCK. m.274)109. Buna karşılık, yine hükümden önce, ancak bu defa 

bir hakkı kısıtlayan veya bir haktan yoksun bırakan bir karar verildikten sonra ya da 

ilgili kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesinden önce gerçeğin 

söylenmesi, takdiri olarak, cezada belirli oranda bir indirim yapılması etkisini 

doğurabilecektir. Benzer şekilde yalan yere yemin suçunda, gerçeğe aykırı yeminin 

edildiği hukuk davasına ilişkin hükmün verilmesinden önce gerçeğin ifade edilmesi, 

hiç ceza verilmemesini gerektirirken, hükmün icraya konulmasında veya 

kesinleşmesinden önce gerçeğe dönülmesi, zorunlu olarak cezada indirim 

yapılmasına sebep olmaktadır (TCK. m.275/f.2-3). 

Bunların dışında, gerçeğin gizlenmesi suretiyle gerçeğe aykırılığın ortaya 

çıkmasının cezalandırıldığı suçlardan, suç delillerini yok etme, gizleme veya 

değiştirme fiilinde, karartılan delillerin, ilişkin olduğu suç nedeniyle hüküm 

verilmeden önce mahkemeye teslim edilmesi halinde, cezada belirli oranda indirim 

yapılacaktır (TCK. m.281/f.3). Benzer nitelikteki bir suç tipi olan suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamada ise, kovuşturma başlamadan önce suç 

konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesinin sağlanması veya bunun 

kolaylaştırılması, şahsi cezasızlık sebebi şeklinde hüküm altına alınmıştır (TCK. 

m.282/f.5). 

                                                
109 TCK. m.274/f.2 hükmü karşısında, aynı maddenin 1. fıkrasındaki “veya hükümden önce” ifadesi, 
“ve hükümden önce” şeklinde anlaşılmalı ve buna uygun olarak fıkra metni düzeltilmelidir (Ünver, 
Adliyeye Karşı Suçlar, s.213-214).  
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II. SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIK 

Gerçeğe aykırılığa ilişkin genel açıklamalardan sonra, kavramın sermaye 

piyasasıyla ilişkili görünümünün de incelenmesi gerekmektedir. Böylece gerçeğe 

aykırılıkla sermaye piyasası arasındaki bağlantı kurularak, sonraki bölümde ele 

alınacak olan ilgili suç tiplerinin içeriği belirgin hale gelecektir. Bu bağlamda 

aşağıda, gerçeğe aykırılığın piyasaya olan etkisi ve bu alandaki önemine ilişkin genel 

birtakım açıklamalardan sonra, sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın ortaya çıktığı 

konulara işaret edilecek, ardından ise söz konusu durumun önlenmesine dair 

düzenleme ve denetim mekanizmalarının neler olduğu hakkında bilgi verilecektir.  

A. Gerçeğe Aykırılığın Sermaye Piyasasındaki Etkisi ve 

Önemi 

Genel olarak finansal piyasalar ve bu kapsamda sermaye piyasaları, fon arz 

ve talebinin karşılaştığı ortamlar şeklinde ele alındığında, fon arz eden taraf olan 

yatırımcılar, çeşitli finansal araçlar vasıtasıyla fon talep eden ihraççılar ve piyasanın 

diğer unsurları hakkındaki bilgilere göre yatırım kararlarını vereceklerdir. Aynı bilgi 

ihtiyacı, belirli ölçülerde ihraççılar, fon arz ve talebine yardımcı olan kuruluşlar ve 

hatta piyasaya yön veren kurumlar için de geçerlidir. Doğaldır ki söz konusu bilginin 

tam ve doğru olması, tümüyle gerçeği yansıtması, sağlıklı bir piyasaya işleyişi için 

şarttır. Bu alandaki gerçeğe aykırılığın, tüm piyasa katılımcılarının kararlarını, 

değişik ölçülerde etkilediği kuşkusuzdur.     

Gerçeğe aykırılığın sermaye piyasasına olan etkisi, Ser.PK. m.1’de öngörülen 

amaç ve özellikler çerçevesinde daha somut bir şekilde ortaya konulabilir. Buna 

göre, bir bütün halinde sermaye piyasasına ilişkin sistemin temel hedefi, 

tasarrufların, menkul kıymetler başta olmak üzere diğer finansal araçlara aktarılması, 

kısaca fon fazlası olanlarla fon açığı olanların piyasada bir araya gelmesi, böylece 

halkın ekonomik kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamaktır. Bu 
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amaca ulaşılabilmesi için, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde 

çalışması110 ve tasarruf sahiplerinin haklarının korunması gerekmektedir111.  

İşte gerçeğe aykırı davranışlar, öncelikle piyasadaki güveni ve açıklığı 

zedelemekte, buna bağlı olarak piyasanın istikrarı (kararlılığı) olumsuz yönde 

etkilenmekte112, nihayet piyasaya fon arz eden yatırımcılar ve aynı şekilde piyasadan 

fon talep eden ihraççılar ve hatta genel olarak ekonomi zarar görebilmektedir113. 

Bunun bir devamı olarak da fon arz ve talebinin karşılaşması ve bu yolla ekonomik 

gelişmeye etkin ve yaygın katılım azalmakta veya ortadan kalmaktadır. Sonuç olarak 

gerçeğe aykırılık, sermaye piyasasının taşıması gereken niteliklere zarar vermekte, 

dolayısıyla sistemin amacına ulaşmasını da aynı ölçüde engellemektedir. 

                                                
110 “Piyasanın güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması, fon noksanı olan birimlerin fon toplamak 
maksadıyla ihraç edecekleri menkul kıymetler ve şirketleri hakkında, yatırımcıya karar vermelerine 
imkân sağlayacak bilgileri aktarması, aktarılan bilgilerin gerçek ve doğru olması ve aktarımın düzenli 
ve sürekli olması ile ilgilidir” (Şengül, s.7).  
111 Ser.PK.’nın gerekçesinde, Kanunun temel hedefleri, “1. Sermaye piyasasının güven ve kararlılık 
içinde çalışmasını sağlamak ve tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, 2. Sağlanan güven ve 
kararlılık ortamı içinde mobilize edilen tasarrufları iktisadi kalkınmanın emrine sunmak ve şirketleri 
sermaye bakımından halka açarak mülkiyetin tabanını yaygınlaştırmak” şeklinde ifade edilmiştir.  
112 Piyasanın güven, açıklık, istikrar içinde çalışması için, fon arz ve talebinin önceden belirlenen 
kurallara göre yapılması, piyasa katılımcılarının eşit bir biçimde bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmiş 
ve gerçeğe aykırı bilginin piyasaya olan etkisi şu şekilde belirtilmiştir: “Bilginin yanlış veya yanıltıcı 
olması halinde de katılımcılar yönlendirilmiş olacaktır. Bu da piyasanın istikrarını bozucu güven ve 
açıklığı zedeleyicidir. Katılımcılar arasındaki bilgi eşitsizliği asimetrik bilgilenmeyi; açıklanmamış 
bilginin varlığını göstermekte; yanlış ve yanıltıcı bilgi ise yönlendirmeyi, yatırımcı kararlarını ve 
fiyatları manipüle etmeyi ifade etmektedir. Her ikisi de, piyasanın güven, açıklık ve istikrarını 
bozduğu için mevcudiyetine izin verilememeli ve dolayısıyla cezalandırmayı gerekli kılmaktadır” 
(Şengül, s.8-9). Öte yandan Ser.PK.’nın gerekçesinde, piyasanın işlevsel çalışması ve yatırımcıların 
korunması hedefine ulaşmaya dönük ilkeler arasında, “Halka arz olunan, menkul kıymetlere ilişkin 
bilgilerin halka tam ve gerçeğe uygun olarak açıklanmasını sağlamak” biçiminde, gerçeğe aykırılıkla 
ilişkili bir ilkeye de yer verilmiştir.    
113 Doktrinde Küçüksözen, bir şirketin finansal durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgilerdeki gerçeğe 
aykırılığın (finansal bilgi manipülasyonunun) doğurduğu etkilerle ilgili olarak; “Şirketler tarafından 
piyasaya sunulan bilgilerin, finansal bilgi manipülasyonu nedeniyle, şirketlerin gerçek finansal 
durumlarını ve faaliyet sonuçlarını yansıtmaması, bir taraftan bu şirketlerin menkul kıymetlerine 
yatırım yapan yatırımcıların zarara uğramasına ve sisteme olan güvenlerinin sarsılmasına, diğer 
taraftan yanlış bilgi üzerine alınan menkul kıymet alım-satım kararları nedeniyle de kaynakların 
(fonların) yanlış ve verimsiz alanlara tahsis edilmesine, dolayısıyla ekonomiye ek bir maliyet 
(alternatif maliyet) yüklenmesine neden olmaktadır. Buna ilişkin önemli gelişmeler 1990’lı ve 2000’li 
yıllarda başta ABD’de olmak üzere ülkemizde ve diğer ülkelerde yaşanmıştır” saptamalarını yapmıştır 
(Cemal Küçüksözen, Finansal Bilgi Manipülasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, 
Teknikleri, Sonuçları ve İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, Ankara, SPK. Yayını, 
2005, s.26).    
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Gerçeğe aykırılığın sermaye piyasası bakımından önemi, esasen sermaye 

piyasasının sahip olduğu işlevlere paralel olarak değerlendirilebilir. Daha açık bir 

anlatımla, gerçeğe aykırılığın sermaye piyasasına olan etkisinin değeri, genel olarak 

sermaye piyasasının taşıdığı önemle doğru orantılı bir şekilde saptanabilecektir.  

Sermaye piyasası, öncelikle ülke ekonomisi ve özellikle ekonomik kalkınma 

bakımından önemli bir işleve sahiptir. Bir ülkenin ekonomik olarak gelişmesinin 

temel koşulu, üretimi artırıcı yatırımların çoğalması, milli gelirden bu konuya ayrılan 

payın yükselmesidir. Ancak bunun için yeterli bir gelire ihtiyaç bulunmaktadır. Söz 

konusu gelir, ülkede mevcut tasarruflara, dışarıdan borçlanarak veya yabancı 

yatırımlar yoluyla sağlanan kaynakları ilave etmek suretiyle temin edilebilirse de 

bunun birçok ülke için, şartları ve sonuçları itibariyle amaca uygun sonuçlar vermesi 

zordur. Dolayısıyla ekonomik yönden kalkınmak isteyen bir ülkenin, iç tasarrufları 

artırıcı ve daha önemlisi bunları, nakit, değerli madenler, çeşitli eşyalar şeklinde 

verimsiz, atıl konular yerine, üretime katkıda bulunacak yatırımlara yöneltici 

sistemler oluşturması gerekmektedir. İşte bu noktada, sözü edilen işlevlere sahip bir 

yapı olarak sermaye piyasası devreye girmekte ve ekonomik gelişimde ciddi bir role 

sahip olmaktadır114. Sermaye piyasası, sağladığı gelir imkânı ile tasarrufu teşvik 

etmekte ve bu tasarrufları piyasaya çekerek, üretime dönük girişimde bulunmak 

isteyen ve fakat bunun için yeterli kaynağı bulunmayan ihraççılara fon 

sağlamaktadır. Bu şekilde geniş halk kitlelerinden toplanan kaynakların, verimli bir 

biçimde üretimde kullanılmasıyla ekonomik gelişme söz konusu olmaktadır115.  

Diğer taraftan sermaye piyasası, tasarruf sahiplerinin piyasa araçlarına yatırım 

yapmak suretiyle gelir elde etmesine, ekonomik refah düzeylerinin yükselmesine ve 

                                                
114 Aksoy, Tanrıöven, s.62-64; Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.8-9. Gelişmiş ve etkin bir biçimde 
çalışan bir sermaye piyasasının, ülke ekonomisine sağladığı yararlar hakkında bkz.: Aksoy, 
Tanrıöven, s.65 vd.  
115 Sermaye piyasasının ekonomik kalkınmadaki rolünü Ser.PK. da dikkate almış ve yukarıda da 
değinilen 1. maddesinde Kanunun amacı, “halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde 
katılmasını sağlamak” olarak ifade edilmiştir.     
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dolayısıyla gelir dağılımında sosyal adaletin gerçekleşmesine de yardımcı 

olmaktadır116.   

Sermaye piyasasının bahsedilen önemi bağlamında, bu alandaki gerçeğe 

aykırılıkların, göstereceği etkinin boyutlarına göre, doğrudan veya dolaylı olarak 

ülkenin ekonomik gelişimini ve halkın sosyo-ekonomik durumunu çeşitli ölçülerde 

etkileyebilecek bir öneme haiz olduğu sonucuna varılabilecektir. Bu nedenle söz 

konusu gerçeğe aykırılıkların titizlikle saptanması, önüne geçilmesi, düzeltici ve 

caydırıcı tedbir ve yaptırımların öngörülmesi aynı derecede değer taşımaktadır. Öte 

yandan, mevcut sermaye piyasası sisteminde, özellikle ihraç faaliyetleri açısından, 

izin (liyakat) sistemi yerine kayıt sisteminin kabul edilmiş olması ve genel olarak 

kamuyu aydınlatma ilkesinin esas alınması, gerçeğe aykırılık konusunu daha da 

önemli hale getirmektedir. 

B. Gerçeğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı Konular 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın söz konusu olabileceği konuları ve 

ilgili konularda ortaya çıkabilecek gerçeğe aykırılıkları tümüyle saptamak mümkün 

olmadığı gibi, çalışmamızın amacı ve kapsamı açısından da gerekli değildir. 

Çalışmanın özünü gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar olduğu için, bu husustaki 

saptamalarda, suçlarla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan konular temel 

alınacaktır117.  

Sermaye piyasasındaki gerçeğe aykırılıklar, çeşitli kıstaslara veya bakış 

açılarına göre tasnif edilebilir. Bu bağlamda sermaye piyasanın unsurlarından 

hareketle, örneğin ihraççılar, yatırımcılar veya sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkili 

olarak gerçeğe aykırılıklar ele alınabilir. Keza sermaye piyasası faaliyetleri itibariyle, 
                                                
116 Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku, s.9. Sermaye piyasasının sosyal yönüyle ilgili olarak bkz.: 
Karslı, s.28-30. Ser.PK.’nın gerekçesinde, Kanunun temel hedefleri arasında, tasarrufların ekonomik 
kalkınmaya yöneltilmesinden başka, “şirketleri sermaye bakımından halka açarak mülkiyetin tabanını 
yaygınlaştırmak” şeklinde, sosyo-ekonomik bir hedefe de yer verilmiştir.  
117 Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılıkların ortaya çıktığı alanların belirlenmesinde gerçeğe 
aykırılıktan doğan suç tipleri referans alınmakla birlikte, ilgili alanda, suç düzenlemelerinde 
öngörülmeyen hususlara ilişkin gerçeğe aykırılıklara da değinilmesi, konuya daha genel bir bakış açısı 
sağlaması bakımından gereklidir.    
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örneğin ihraç, yatırım, aracılık, danışmanlık faaliyetleri temelinde de bu husus 

incelenebilir. Ancak, çalışmanın esasını oluşturan suç tiplerinin unsurları dikkate 

alındığında, gerçeğe aykırılığın ilişkili olduğu olgu ve hareketlere dayanan bir 

sınıflandırmayla konunun incelenmesi daha yararlı olacaktır.  

Bununla birlikte aşağıdaki ayrımların birbirinden tümüyle bağımsız 

olmadığını, başka yönlerden birbirleriyle çok yakın ilişki içinde olduğunu ve hatta 

bazı açılardan bir bütünlük arz edebileceğini de ifade etmek gerekir. Örneğin bilgi ve 

belge verme, kamuya açıklama yapma, ilan ve reklâm verme konuları ve bunlardaki 

gerçeğe aykırılıklar, ihraç faaliyeti bağlamında bir zincir halinde gözükebilir. Keza 

finansal tabloların başta düzenlenmesi olmak üzere, belge olarak verilmesi ve ilan 

edilmesi de söz konusu olup, bu husustaki gerçeğe aykırılıklar, aynı şekildedir.  

1. Bilgi ve Belge Vermede Gerçeğe Aykırılık 

Sermaye piyasasının işleyişinde değişik kişi ve kurumlara yönelik olarak, 

birçok faaliyet bakımından bilgi ve belge verme yükümlülüğü öngörülmüştür. Bu 

yükümlülük, yetkili kuruluşların talebi üzerine ortaya çıkabildiği gibi, doğrudan 

mevzuattan da kaynaklanabilir. Burada söz konusu olabilecek gerçeğe aykırılıkların 

ortaya konulabilmesi için genel olarak sermaye piyasası mevzuatında bilgi ve belge 

verme ilişkisinin mevcut olduğu durumlara değinmek gerekmektedir.  

Bilgi ve belge verme yükümlülüğü öncelikle sermaye piyasasına yön veren 

kurumlar bakımından söz konusu olmaktadır. Bunların işlev ve konumları itibariyle 

piyasaya yön verici özellik taşımaları, değişik ölçülerde birtakım kamusal yetkileri 

kullanmaları, bilgi ve belge verme yükümlülüğünü daha önemli hale getirmektedir. 

Başka bir deyişle, sözü edilen kuruluşların işlevlerini gereği gibi yerine 

getirebilmeleri, ilgili bilgi ve belgelere, gerçeğe uygun bir içerikte sahip olmalarıyla 

doğru orantılıdır.  
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Piyasaya yön veren kurumların başında SPK. gelmektedir118. Kurul, sahip 

olduğu yetkiler gereği tüm piyasa katılımcılarından veya piyasa faaliyetleriyle ilişkili 

kişi ve kuruluşlardan bilgi ve belge temin edebilmektedir. SPK.’nın bilgi ve belge 

talep etme yetkisine dayalı olarak ortaya çıkan gerçeğe aykırılıklar, çalışmanın 

sonraki bölümünde ilgili suç tipi kapsamında ayrıca ele alınacağından, burada 

doğrudan mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge verme yükümüne ve buna ilişkin 

gerçeğe aykırılıklara değinmek yerinde olacaktır.  

İlgili düzenlemeler incelendiğinde, belirli işlem veya faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde veya birtakım durumlar hakkında, SPK.’ya başvurulması 

bağlamında veya genel olarak talep aranmaksızın bilgi ve belge verilmesi 

öngörülmüştür.  

Öncelikle ihraç faaliyeti çerçevesinde, ihraç edilecek veya halka arz edilecek 

piyasa araçlarının SPK.’ya kaydettirilmesi zorunluluğu uyarınca, konuyla ilgili 

olarak yapılacak başvuruya, Kurul’un her bir piyasa aracı için belirlemiş olduğu bilgi 

ve belgelerin eklenmesi şarttır (Ser.PK. m.5/f.1). Aynı hükümde söz konusu bilgi ve 

belgelerdeki açıklamaların gerçeği yansıtmaması ihtimali de dikkate alınmış ve buna 

ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Yine bu faaliyet kapsamında ihraççılar veya 

aracı kuruluşlar, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilerek yapılan satışının 

sonucu hakkında, Kurul’un öngördüğü şekil ve esaslar dahilinde bilgi verme 

yükümlülüğü altındadır (Ser.PK. m.9)119. Bunun gibi, izahname ile halka açıklanan 

                                                
118 Bu bağlamda SPK.’nın bilgi ve belge verme yükümlülüğüne de değinmekte yarar vardır. 
Ser.PK.’ya göre ilgili Bakan [Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanı – Ser.PK. m.3/f.1-
b.(j)], SPK.’nın yıllık hesapları ile harcamalarına ilişkin işlemleri denetletebilme, denetleme 
sonuçlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alma yetkisine sahiptir. Denetim sonuçları ile bunlara ilişkin 
işlemleri ve alınan tedbirleri gösteren bir rapor, Kurulun yıllık faaliyet raporu ile birlikte ilgili Bakan 
tarafından Bakanlar Kuruluna sunulmaktadır (Ser.PK. m.17). Keza Kurulun, ilgili Bakanca istenecek 
incelemeleri yapmak, çalışmaları hakkında ilgili Bakana rapor vermek ve sermaye piyasası ile ilgili 
mevzuat değişiklikleri hakkında önerilerde bulunmak görevi bulunmaktadır [Ser.PK. m.22/f.1-b.(p)]. 
Bu bağlamda, hesap ve harcamalarda yapılacak denetleme sırasında verilecek bilgi ve belgelerde, 
yıllık faaliyet raporunda, istenen incelemeler sonucu verilecek bilgi ve belgelerde veya çalışmalar 
hakkındaki raporlarda gerçeğe aykırılık söz konusu olabilir.   
119 Kanunda, satış sonuçları hakkında bilgi verme yükümü yalnızca halka arz yoluyla yapılan satışlara 
ilişkin olarak düzenlenmişken, tebliğlerde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak gerçekleştirilen 
satışlar için de aynı yükümlülük getirilmiştir. Örneğin Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin 
Esaslar Tebliği m.29’a göre, halka arz olmadan yapılan satış sonrasında ihraççılar, tahvillerin satıldığı 
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konulardaki değişikliklerle ilgili de SPK.’ya bilgi verilmesi gerekmektedir (Ser.PK. 

m.10). Öte yandan Ser.PK. m.4/f.2’de, ihraç faaliyetleri bakımından Kurul’a 

kaydettirme zorunluluğu bulunmayan kamu kesimi ihraççılarının, bu ihraçlar 

hakkında bilgi verme yükümlülüğü yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu bilgiler 

de gerçeğe aykırılık irdelemesinin konusu olabilecektir.  

Bunların dışında da ihraççılar, özellikle halka açık anonim ortaklıklar, çeşitli 

faaliyetleri nedeniyle SPK.’ya bilgi ve belge vermek durumundadır. Örneğin, aşağıda 

ayrıca ele alınacak olan finansal belgelerin veya kamunun aydınlatılmasına özgü 

durumlara ilişkin bilgilerin Kurul’a iletilmesi, kayıtlı sermaye sistemine geçiş izni 

alınmasına veya birleşme işlemine ilişkin başvurulara birtakım belgelerin eklenmesi 

zorunluluğu bu kapsamdadır.    

SPK.’ya yönelik bilgi ve belge verme yükümlülüğünün ve bununla bağlantılı 

gerçeğe aykırılık hallerinin ikinci temel görünüm alanı, sermaye piyasası 

kurumlarının kuruluş ve faaliyet izinleri başta olmak üzere, Kurul’un iznine tabi 

diğer hususlar için yapacakları başvurularda vermeleri gereken bilgi ve belgelerdir. 

Ser.PK. m.31’de, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların, Kurul’dan 

izin almalarının zorunlu olduğu belirtilmiş ve her bir faaliyet türü ve kurum 

açısından izin verme esasları, bu bağlamda sunulması gereken bilgi ve belgeler 

ayrıca düzenlenmiştir. Bunun dışında teşkilatlanmaları ve faaliyetleri ile ilgili belirli 

durumları doğrudan veya talep üzerine bildirme ve finansal belgeleri gönderme 

yükümü de mevcuttur.    

İhraççılar ve sermaye piyasası kurumlarından başka, belirli özellikleri taşıyan 

yatırımcıların, yine belirli hisse senedi işlemleri açısından SPK.’ya özel durum 

açıklaması gönderme yükümlülüğü mevcut olup (Seri: VIII, No:54 Tebliği, m.5, 8; 

Seri: VIII, No:57 Tebliği, m.5, 7), bunlarda da gerçeği yansıtmayan bilgiler 

bulunabilir.  

                                                                                                                                     
gerçek ve tüzel kişileri, satın aldıkları tahvil miktarları ve tutarlarını, varsa bunların ihraççı ile olan 
sermaye, yönetim ve ticari ilişkilerini, gösteren bir belgeyi SPK.’ya göndermekle yükümlüdür.     
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SPK.’nın sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesinde temel yetkili 

kurum olması noktasında, Kurul’un idari vesayet niteliğinde, piyasaya yön veren 

diğer kurumlardan da bilgi ve belge isteme yetkisi bulunmakta veya mevzuatta 

bunların doğrudan bilgi ve belge vermesi öngörülmektedir. Örneğin borsaların birçok 

işlemi SPK.’nın onayına tabi olup, bu işlemlere ait belgelerde de gerçeğe aykırılık 

ortaya çıkabilir120.  

SPK.’nın dışında piyasaya yön veren diğer kurumlar, SPK.’ya oranla daha 

sınırlı bir çerçevede de olsa bilgi ve belge isteme veya mevzuat gereği bunları 

doğrudan temin etme yetkisine sahiptir. Esasen bu kurumlar, kendi üyelerinden veya 

kendi faaliyetleriyle ilişkili kişilerden bilgi ve belge elde etmektedir.  

Bilgi ve belge verme zorunluluğu, öncelikle sözü edilen kurumlara, örneğin 

borsalara, MKK.’ya veya TSPAKB.’ye üyelik başvurusunda söz konusu olmaktadır. 

Bunun dışında ise örneğin İMKB.’de işlem görecek menkul kıymetlerin borsa kotuna 

alınmasına ilişkin başvuru aşamasında, keza borsa kotuna alındıktan sonra ihraççı 

anonim ortaklıkların, belirli bilgi ve belgeleri Borsa’ya vermesi gerekmektedir 

(Menkul kıymet borsalarına ilişkin Genel Yönetmelik, m.38 vd.)121. Özellikle 

menkul kıymetleri borsada işlem gören ve/veya borsa kotuna alınan anonim 

ortaklıklar, finansal durumlarına ilişkin olanlar başta olmak üzere belirli bilgi ve 

belgeleri dönemsel veya münferit olarak Borsa’ya göndermek zorundadır (İMKB. 

Kotasyon Yönetmeliği, m.29). İhraççılardan başka borsa üyesi aracı kuruluşlar da 

bünyelerindeki yapısal, yönetimsel ve finansal değişiklikler hakkında derhal bilgi 

vermek, finansal durumlarına ilişkin belgeleri göndermek ve Borsa yetkililerince 

                                                
120 SPK., piyasaya yön veren kurumlardan olan YKF.’den bilgi ve belge talep etme yetkisine sahip 
olduğu gibi (Ser.PK. m.46/A-f.4; YKF. Yönetmeliği m.13), söz konusu kurum da yıllık finansal 
belgelerini ve sahip olduğu varlıklar, tasfiyesini yürüttüğü kuruluşlar, yapılan tahsilât ve ödemeler 
hakkındaki aylık raporları doğrudan SPK.’ya iletmekle yükümlüdür (YKF. Yönetmeliği m.14, 17).  
121 Söz konusu bilgi ve belgeler İMKB. Kotasyın Yönetmeliği m.8 ve m.9’da daha detaylı olarak 
düzenlenmiştir. Bu maddelerde, verilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılığın bulunması hali de göz 
önünde bulundurulmuştur. Örneğin 8. maddede, kotasyon bilgi formunda belgeye dayandırılmayan 
bilgiler mevcutsa ya da belgeler yeterince açıklayıcı nitelikte görülmezse; Borsanın, ilgili ortaklıktan 
açıklamaları doğrulayıcı yazılı beyan isteyebileceği, keza ortaklığın mali durumu, menkul kıymetlerin 
özellikleri, ortaklarına ilişkin bilgiler hakkında, bilgi formunda yer alan açıklamaların doğruluğunun 
onaylanmasının ilgililerde istenebileceği ifade edilmiştir. Bunun gibi 9. maddede, bu Yönetmelik 
kapsamında ortaklıklar tarafından Borsa’ya sunulan bilgi ve belgelerdeki yanlışlık ya da 
noksanlıklardan ortaklıkların sorumlu olduğu vurgulanmıştır.  
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istenecek her türlü belge ve bilgileri vermek yükümlülüğü altındadır (İMKB. 

Yönetmeliği, m.8-9). Benzer içerikte bir yükümlülük, VOB. Yönetmeliği m.16’da 

düzenlenmiş olup, maddede ayrıca belirtilen bilgi ve belgelerin yanı sıra, üyelerin, 

Borsa tarafından istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi, aksi Borsa tarafından 

belirlenmedikçe izleyen iş günü içerisinde Borsaya iletmekle yükümlü oldukları 

şeklinde genel bir yetki öngörülmüştür.    

Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtları tutan MKK. da 

kaydi sistemin işleyişi ile ilgili olarak gerekli gördüğü hususlarda, üyesi olan 

ihraççılar, aracı kuruluşlar ve yetkili takas ve saklama kuruluşlarından bilgi ve belge 

istemeye yetkilidir (MKK. Yönetmeliği m.22/f.1). Bu genel yükümlülükten başka, 

ihraççı ve yatırımcı hesaplarının açılmasında verilecek bilgi ve belgeler, ihraç ve 

satışa ilişkin bildirimler, sermaye piyasası araçlarından doğan finansal hakların 

kullanılmasıyla ilgili bildirimler, genel kurul toplantısının bildirimi ve birleşme veya 

devralma gibi işlemler hakkında verilecek bilgiler, ilgililerin doğrudan MKK.’ya 

iletmesi gereken bilgi ve belgelerdir (Seri:IV, No:28 Tebliği m.8, 10, 14, 16, 18, 21). 

MKK. tarafından yönetilen YKF.’ye yönelik olarak da tedrici tasfiyeye tabi tutulan 

aracı kurumun, tasfiye tarihi itibariyle mevcut finansal durumu hakkında bilgiler 

içeren bir raporu eksiksiz olarak düzenleyip verme yükümlülüğü bulunmaktadır 

(Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.9). 

Sermaye piyasasındaki mesleki düzen ve disiplini temin hususunda işlev 

gören TSPAKB. bakımından ise, üyesi konumundaki aracı kuruluşlara, yönetim, 

teşkilat, personel, finansal durum konularıyla ilgili belirli değişiklikleri bildirme 

yükümlülüğü getirilmiştir (Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğ, m.9, 18)122. Bu bildirimlerde de gerçeğe uygun olmayan bilgiler 

yer alabilir.  

                                                
122 Aynı Tebliğin Ek 3. maddesi, “Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’ne yapılacak 
bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından 
belirlenir. Aracı kurumların bu Tebliğ kapsamında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 
Birliği’ne gönderecekleri bilgi ve belgeler hakkında Kurul’un bilgilendirilmesine ilişkin esaslar 
Kurulca belirlenir” hükmünü içermektedir.  
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Bilgi ve belge verme ilişkisi, sermaye piyasasına yön veren kurumlar gibi 

kamusal yetkilere sahip kuruluşlarla bağlantılı düzenlendiği gibi, özellikle halka açık 

anonim ortaklıklar, sermaye piyasası kurumları ile yatırımcıların kendi aralarındaki 

özel hukuk temelinde gerçekleşen ilişkileri çerçevesinde de karşımıza 

çıkabilmektedir. Dolayısıyla burada da gerçeğe aykırılıklar görülebilir.  

Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları 

Esaslar Hakkında Tebliğ m.7’ye göre, payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay 

sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulması zorunlu olup, bu birimin görevleri arasında, 

şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç 

olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak da 

bulunmaktadır. Elbette ki bu yöndeki taleplerin gerçeği yansıtan bilgilerle 

karşılanması gerekir. Fakat çeşitli saiklere dayalı olarak bunlarda da gerçeğe 

aykırılıklar bulunabilir. Aynı hükümde, söz konusu birimin, genel kurul 

toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak ve oylama 

sonuçlarıyla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak görevlerinden de 

söz edilmiştir. Bunun aksi bir durum olarak, ortaklık genel kurullarında vekaletname 

ile oy kullanma işleminde, ortaklığa iletilen vekaletnamelerde (Seri:V, No:8 Tebliği) 

olduğu gibi, ortakların şirkete bilgi ve belge vermesinin söz konusu olduğu hallerde 

de ilgili bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılıklarla karşılaşılabilir. Yine Ser.PK.’ya 

tabi anonim ortaklıklarda, konsolide finansal tablo hazırlanmasında ilgili tarafların 

(bağlı ortaklıkların, iştiraklerin) bilgi sağlama yükümlülüğünden söz edilmiş olup 

(Seri:XI, No:21 Tebliği m.15)123, bu bilgilerde de gerçeği yansıtmayan veriler yer 

alabilir.         

Bundan başka sermaye piyasası kurumlarının yatırımcılarla veya ihraççılarla 

olan ilişkilerinde de karşılıklı olarak bilgi ve belge verilmesi ve bunlarda gerçeğe 

aykırı bilgilerin bulunması söz konusu olabilir. Özellikle sermaye piyasası kurumları 

ile müşterileri konumundaki yatırımcı, ihraççı veya diğer sermaye piyasası kurumu 

                                                
123 Konsolide finansal tablo hazırlanmasında ana ortaklığa bilgi ve belge verme yükümlülüğü 
Bank.K.’da öngörülmüş olup, bu yükümlülüğe aykırı davranışlar, bilgi ve belge vermeme suçu 
(Bank.K. m.153) kapsamında cezalandırılmıştır. Bu suç hakkında bkz.: Dursun, Bankacılık Düzenine 
Karşı İşlenen Suçlar, s.236 vd.    
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arasında sözleşme yapılması aşamasında, ilgili piyasa faaliyetinin bir hizmet olarak 

sunulması sırasında veya sonrasında karşılıklı veya tek taraflı olarak bilgilendirme 

yapılması yönünde yükümlülükler öngörülmektedir. Örneğin bağımsız denetleme, 

derecelendirme ve gayrimenkul değerlemesi faaliyetlerinde müşterilerin yetkili 

kuruluşlara gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaları söz konusu faaliyetlerin bir 

gereğidir124. Bunun gibi birçok sermaye piyasası faaliyetinde ilgili kurumun 

müşterilere hesap ekstresi ve bununla bağlantılı belgeler göndermesi düzenlenmiştir. 

Aracı kuruluşlar, türev araçların alım satımına aracılık faaliyetlerinde müşterilerine, 

türev piyasalar hesap ekstresi, türev piyasalar açık pozisyon raporu, türev piyasalar 

müşteri kâr zarar raporu, türev piyasalar gayri nakdi teminatlar raporu, türev araçlara 

konu standart varlıklar ekstresi, türev araçlar nakit hareketleri ekstresi şeklindeki 

belgeleri göndermek zorundadır (Seri:V, No:51 Tebliği m.33-38). 

2. Finansal Belgelerde Gerçeğe Aykırılık 

Sermaye piyasasında finansal belgeler ve bu belgelerin içerdiği finansal 

bilgiler, özellikle bunların bir kısmının kamuya açıklanması zorunluluğu 

bağlamında125 piyasanın tüm unsurları bakımından önemli bir role sahiptir. Gerek 

mevcut gerekse muhtemel piyasa katılımcılarının, piyasaya ilişkin kararlarını 

vermelerinde126, keza düzenleyici ve denetleyici mercilerin fonksiyonlarını yerine 

                                                
124 Örneğin derecelendirme sözleşmesinde yer verilmesi gereken asgari unsurlar arasında “müşteri 
tarafından sağlanacak her türlü bilginin güvenilir, tam ve zamanında olacağına ilişkin müşteri 
taahhüdü” de sayılmıştır (Seri:VIII, No:51 Tebliği, m.12). Benzer şekilde gayrimenkul değerlemesine 
ilişkin olarak, Seri:VIII, No:35 Tebliği m.20/A’da “Arsa üzerinde gerçekleştirilecek bir gayrimenkul 
projesine istinaden yapılacak ihale ile ilgili yapılan değerlemelerde, mevcut avan veya kesinleşmiş 
projelerin ve bu projelere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin değerlemelerde esas alınmak üzere şirkete 
verilmesi; ayrıca, yapılacak her türlü değerlemede, değerlemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi 
için şirketin talep ettiği her türlü bilgi ve belge ile şirket tarafından talep edilmese dahi değerleme 
yapılmasını veya nihai değer takdirini etkileyebilecek her türlü bilgi ve belgenin şirkete verilmesi 
zorunludur” hükmü yer almaktadır.   
125 Bu noktada, finansal belgelerde gerçeğe aykırılık ile kamuya yapılan açıklamalardaki gerçeğe 
aykırılık birbiriyle ilişkili bir görünüm arz etmektedir.  
126 Özellikle yatırımcıların yatırım kararlarının vermede finansal belgelerden elde edilen bilgiler ve bu 
bilgilerin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz.: Celal Kepekçi, 
Sermaye Piyasasının Gelişmesinde Muhasebenin Rolü, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını, 
1983, s.109 vd.   
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getirmelerinde127 en önemli araçlardan biri de bu belgelerdir. Dolayısıyla söz konusu 

belgelerdeki gerçeğe aykırılıklar, piyasanın etkinliğini ve işlevselliğini doğrudan 

etkileyecektir.  

Finansal belgeler, esasen muhasebe128 ile ilgili belgeler olup, muhasebe 

faaliyeti sonucunda ortaya çıkmaktadır129. Finansal niteliği olan işlemlerin, belgeye 

dayalı olarak kayda geçirilmesi, bu çerçevede birtakım defterlerin tutulması, bunların 

çeşitli hesaplarda sınıflandırılması ve nihayet tablo ve raporlar halinde özetlenmesi 

ve sonucun ilgili kişi ve kuruluşlara iletilmesi şeklindeki muhasebe faaliyeti130, 

finansal bilgi ve belgeleri meydana getirmektedir131. Bu konudaki genel 

düzenlemeler VUK. ve TTK.’da yer almaktadır. Her iki Kanun da kendi amaçları 

doğrultusunda tutulması zorunlu defterleri, kayıtlarla ilgili belgeleri ve bunların özeti 

durumundaki finansal tabloları benzer şekilde düzenlemiştir132. 

                                                
127 Örneğin Ser.PK. m.13 uyarınca tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma 
senetlerinin ihraç limitinin saptanmasında finansal tablolardaki birtakım rakamlar, keza Ser.PK. m.15 
kapsamında temettü avansının dağıtılmasında finansal tablolardaki kâr miktarı esas alınmaktadır.    
128 Muhasebe, insanların mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve temel amacı kâr elde 
etmek olan ekonomik birimlerin genel adı olan işletmelerin, finansal nitelikli ve parayla ifade 
edilebilen ticari işlemleri kanıtlayıcı belgelere dayandırarak kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve elde 
edilen bilgileri analiz edip yorumlayarak ilgili kişi ve kuruluşlara sunan bilim dalı (Gülsevil Yıldız, 
Genel Muhasebe I, Ankara, Detay Yayıncılık, 2007, s.1-2) olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda 
muhasebe hukuku, incelediği konuların özelliği itibariyle ticaret hukukunun bir kolu olarak 
değerlendirilmekte, fakat teknik açıdan muhasebeye dayandığı belirtilmektedir. Ayrıca kişilerin 
kazançlarının vergilendirilmesi noktasında vergi hukukuyla da yakından ilgili olduğu 
vurgulanmaktadır. Bkz.: Yaşar Karayalçın, Muhasebe Hukuku: Kavramlar – İlkeler – Başlıca 
Sorunlar – Yeni Gelişmeler, “Bilanço Hukuku” Kitabının Genişletilmiş İkinci Baskısı, Ankara, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, 1988, s.18.     
129 Konuyla bağlantılı olarak, ancak farklı bir açıdan finansal bilgi kavramı, “bir şirketin muhasebe ve 
dış raporlama sistemi tarafından üretilen, şirketin finansal durum, faaliyet ve faaliyet sonuçları ile 
ilgili, para ile ifade edilen ve bağımsız denetimden geçirilerek ilgililere finansal tablo ve raporlar ile 
özel durum açıklaması şeklinde sunulan bilgi” (Küçüksözen, Finansal Bilgi Manipülasyonu, s.9) 
şeklinde tarif edilmiştir 
130 Bu faaliyetler muhasebenin fonksiyonları olarak değerlendirilmektedir. Bkz.: Yıldız, s.2-3; 
Kepekçi, s.46. 
131 Muhasebe sürecinin en belirgin özelliklerinden biri de finansal bilgi üretmesi ve bunu ilgililere 
iletmesi ve bu haliyle bir bilgi sistemi niteliğini taşımasıdır (Kepekçi, s.46, 51). Muhasebenin ortaya 
koyduğu bilgilerden, başta ilgili işletmenin yöneticileri, sahip ve ortakları, çalışanları olmak üzere, 
işletme dışından da yatırımcılar, kredi kuruluşları, devlet ve genel olarak kamu gibi değişik kişi ve 
gruplar faydalanmaktadır. Özellikle bu bilgiler, işletme dışındakiler açısından çok daha fazla önem 
taşımaktadır (Kepekçi, s.49; Yıldız, s.3-5).  
132 Örneğin muhasebe kuralları uyarınca kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla madde 
madde kaydedildiği yevmiye defteri (günlük defter), yevmiye defterindeki işlemlerin özelliklerine 
göre hesap bazında sınıflandırılarak aktarıldığı defterikebir (büyük defter) ve tüm mevcutların, alacak 
ve borçların tespit edilerek, bilançoyla birlikte kaydedildiği envanter defteri, her iki Kanunda da 
öngörülen temel defterlerdir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Yıldız, s.94 vd.; Karayalçın, s.72 vd. 



 188 

Sermaye piyasası mevzuatı ise, sermaye piyasası işlemlerinin özellikleri ve 

piyasanın işleyişinde temel alınan kamuyu aydınlatma yaklaşımı çerçevesinde, 

ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları bakımından, genel finansal belgelere ilave 

veya başka belgeler öngörmüştür. Örneğin, menkul kıymet borsalarına ilişkin Genel 

Yönetmelik m.57, borsa üyesi aracı kuruluşların, TTK. ve VUK.’a göre tutmak 

zorunda oldukları defter ve belgelere ek olarak, borsada yaptıkları alım satım 

işlemlerinin kaydedileceği borsa işlemleri defteri ile borsa yönetim kurulunca 

kararlaştırılacak diğer defterleri tutmak ve belgeleri düzenlemek zorunda olduklarını 

hüküm altına almıştır133. Bundan başka, sermaye piyasası muhasebe defteri (Seri:XI, 

No: 29 Tebliği, m.20), enflasyona göre düzeltme defteri (Seri:XI, No:20, m.35) de bu 

alana özgü defterlerdir.   

Piyasada gerçekleşen işlemler için düzenlenecek, dolayısıyla yapılacak 

kaydın dayanağını oluşturacak belgeler ile bunların hangi hesaplarda 

muhasebeleştirileceği, özellikle sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleri 

bağlamında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Örneğin Aracılık Faaliyetinde Belge ve 

Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:6), aracı kuruluşların çeşitli aracılık 

faaliyetlerine ilişkin olarak düzenleyecekleri belgeleri ve bunların hangi hesaplara 

kaydedileceğini öngörmektedir. Bunun gibi türev araçlarla ilgili işlemlerin 

muhasebeleştirilmesine yönelik olarak da ayrı düzenlemeler yapılmıştır134.  

Bunlarında dışında sermaye piyasasında, kamunun aydınlatılması amacıyla 

ilişkili olarak çok daha önemli olan finansal belgeler, finansal tablo ve raporlardır. 

Nitekim Ser.PK. m.16, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının, kamuya 

açıklanacak veya gerektiğinde SPK. tarafından istenecek finansal tablo, rapor ve 

bilgileri, belirlenecek şekil ve esaslara, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke 

ve standartlarına uygun olarak düzenlemekle yükümlü olduklarına dair bir hüküm 

                                                
133 Bu husus ve deftere kaydedilecek bilgiler, İMKB. Yönetmeliği m.16’da ayrıca düzenlenmiştir.  
134 Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri 
Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:51), Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin 
Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:19). 
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içermektedir. SPK. da bu tablo ve raporların şekil ve esaslarına hakkında çeşitli 

tebliğler çıkarmıştır135.  

Yukarıda genel olarak belirtilen finansal belgelerde, değişik şekillerde 

gerçeğe aykırılıklar söz konusu olabilir. Gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutulması, 

gerçeğe aykırı hesap açılması ve bunlarda her türlü muhasebe hilesinin yapılması, 

Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)’de ifadesini bulan gerçeğe aykırılık durumlardır136. Bunun 

dışında da ilgili tebliğlerde, hesap ve kayıtların, özellikle finansal tabloların gerçeğe 

uygunluğu ayrıca vurgulanmıştır. Örneğin Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:46) m.58/f.1-b.(j)’de aracı kuruluşların 

yapamayacakları işler başlığı altında, fiktif hesap açma, işlemleri kayıt dışı bırakma 

ve gerçek mahiyetine uygun düşmeyen kayıtlar yapma yasaklanmıştır. Bunun gibi, 

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında 

Tebliğ (Seri:XI, No:1), muhasebenin temel kavramlarını ve esaslarını137 belirttikten 

sonra, finansal tablolara ilişkin temel ilkelerin başında, tabloların işletmelerin 

varlıkları, kaynakları, finansal durumu ve kâr veya zararı hakkında, gerçeği ve 

doğruyu yansıtacak bir şekilde hazırlanmasının zorunlu olduğunu ifade etmektedir 

(m.46). Tebliğ bununla da yetinmeyerek, finansal tabloların gerçeğe uygunluğu ve 

doğruluğu kavramının içeriğini özel olarak düzenlemiştir (m.47)138. 

                                                
135 Bilânço ve gelir tablosu temel finansal tablolar olup, satışların maliyeti tablosu, kâr dağıtım 
tablosu, fon akım tablosu ve nakit akım tablosu, öz sermaye değişim tablosu gibi ek tablolar 
bulunmaktadır. Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıkları ile bu varlıklarla sağlanan 
kaynakları toplu olarak gösteren tablo iken, işletmenin bir dönemde elde ettiği tüm gelirleri ve yaptığı 
tüm giderleri ayrıntılı ve sistematik bir biçimde gösteren tablo gelir tablosudur. Bkz.: Yıldız, s.13 vd. 
Bundan başka, faaliyet raporları, buna ilişkin sorumluluk beyanları ve denetçi raporları başlıca 
finansal raporlardır (Seri:XI, No:1 Tebliği, m.2; Seri:XI, No:29 Tebliği, m.4).  
136 Ser.PK. m.15/f.4’te, temettü avansının dağıtımında esas alınan finansal tabloların gerçeği 
yansıtmamasından doğan hukuki sorumluluk düzenlenmiştir.  
137 Bu konuda bkz.: Yıldız, s.8-11; Kepekçi, s.59 vd. 
138 Söz konusu maddeye göre finansal tabloların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu, bu tabloların; a) 
Genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkeleri ile SPK. tarafından yayımlanan standartlara uygun 
olduğunu veya genel olarak söz konusu kavram, ilke ve standartlara uygun olmakla birlikte bazı 
istisnai durumları (şartlı bağımsız denetim raporunu gerektiren durumlar) taşıdığını, b) Genel kabul 
görmüş muhasebe ilkelerinin ve SPK. tarafından yayımlanmış olan standartların uygulanması 
amacıyla işletmeler tarafından seçilen muhasebe politikalarına uygun hazırlandığını, c) Dipnotları ve 
ekleriyle birlikte yeterli, açık, anlaşılabilir ve yorumlanabilir nitelikte olduğunu, finansal bilgilerin 
gerekli ayrıntıda verildiğini, önemli işlem ve olayları yansıttığını ifade eder. Görüldüğü üzere finansal 
belgelerdeki gerçeğe aykırılık kavramının içeriği, muhasebe ilke ve standartlarına göre 
saptanmaktadır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırı olarak yapılan muhasebenin, gerçeğe 
aykırı muhasebe (falschbuchung) olduğu, ilgili belgelerdeki bilgilerin doğru olmadığı hakkında bkz.: 
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Yine Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde 

(Seri:XI, No:29)139 finansal raporlardan olan yönetim kurulu yıllık faaliyet 

raporunun, işletmenin ekonomik ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin 

gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtmasının şart olduğu 

vurgulanmış ve raporların yanıltıcı, abartılı, işletme ve işletme faaliyetleri hakkında 

yanlış kanaat uyandırıcı ifadeler taşıyamayacağı belirtilmiştir (m.8/f.2 ve f.5). Bu 

hükmünden bir sonraki maddede (9. madde) ise, işletme yöneticilerinin, raporların 

gerçeği yansıttığına dair sorumluluk beyanları düzenlenmiştir. Bunun gibi finansal 

tablolardan elde edilen ve kamuya açıklana özet bilgilerin finansal tablo 

kullanıcılarının ekonomik karar almasında yanlış ve yanıltıcı şekilde bilgi 

içermemesi gerektiği ifade edilmiştir (m.17). Tebliğin 19. maddesi, Tebliğe uygun 

hazırlanmamış finansal tabloların veya bu tablolardaki bilgilerin kamuya yapılan 

duyuru ve açıklanmalarda kullanılmasının, “halka yapılan yazılı açıklama ve 

ilanlarda sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek önemli hususlara140 

ilişkin gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verilmiş” sayılacağını hükme bağlayarak, 

önemli bir varsayıma yer vermektedir141. 

Bunların dışında, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları 

Hakkında Tebliğ’de (Seri:X, No:22) de bağımsız denetimin konusu olan finansal 

                                                                                                                                     
Jürgen Louis, Die Falschbuchung im Strafrecht, Freiburg im Breisgau, Carolina Verlag, 2002, s.45, 
47-48; Kepekçi, s.84. 
139 “Bir işletmenin muhasebe bilgilerinin kullanıcılara iletilmesi, finansal raporlama olarak 
tanımlanmaktadır. Finansal raporlama terimi genellikle, finansal raporların ve ilgili bilgilerin bir 
işletmeden üçüncü kişilere iletişimini ifade eder” (Kepekçi, s.46). 
140 Önemlilik kavramı, muhasebenin temel kavramlarından biri olup, finansal bir olayın finansal 
tablolara dayanılarak yapılacak değerlendirmeleri etkileyebilecek düzeyde olması ve bu nedenle söz 
konusu olayın zorunlu olarak bu tablolarda yer almasıdır (Yıldız, s.11). Bununla birlikte söz konusu 
kavram, sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma çerçevesinde, yatırımcıların kararlarını ve 
dolayısıyla sermaye piyasası araçlarının değerini etkileme özelliğini ifade eden bir kriter olarak 
kullanılmaktadır. ABD. sermaye piyasası hukuku bağlamında, muhasebe mesleğine ilişkin önemlilik 
(materiality) ile kamuyu aydınlatmadaki önemlilik değerlendirilmiş ve muhasebede genellikle yüzde 
beş gibi rakamsal oranlarla belirlenen önemliliğin sermaye piyasasında geçerli olmadığı, oldukça 
küçük sapmaların, -özellikle bilerek yapılmışsa- sermaye piyasasında önemli sayılabileceği (Hazen, 
s.507) ifade edilmiştir. Bu konu, SPK.’nın ABD.’deki özdeş düzenleyici otoritesi olan Menkul 
Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Securities and Exchange Commission) tarafından 1999’da çıkarılan 
bir bültende değerlendirilmiştir. Söz konusu bülten temelinde Türk hukukuna ilişkin bir inceleme için 
bkz.: Ziya Kaya, “SAB 99 Çerçevesinde  Denetim Sürecindeki Önemlilik Kavramı”, (çevrimiçi)  
http://www.muhasebenet.net/makale_ziya%20kaya_denetimde%20onemlilik.doc, 12.08.2008.          
141 Aynı içerikte bir hüküm, Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin 
Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Seri:XI, No:21) 5. maddesinde de 
yer almaktadır.  
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tablolardaki gerçeğe aykırılıklarla ilgili olarak denetçilere yol gösteren önemli 

saptamalara yer verilmiştir.  Tebliğ’e göre finansal tablolardaki142 yanlışlıklar, hile 

ve usulsüzlükten veya hatadan kaynaklanabilir143 ve hile ve usulsüzlükleri hatadan 

ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan fiilin kasıtlı olarak 

yapılıp yapılmadığıdır. İlgili hükümde (Seri: X, No: 22 Tebliği, Altıncı Kısım, m.4) 

hile ve usulsüzlüğün, hileli finansal raporlamadan ve varlıkların kötüye 

kullanılmasından doğan iki türünden söz edilmiş ve hata olarak değerlendirilen 

durumlar da düzenlenmiştir. Buna göre hileli finansal raporlama, “kasıtlı olarak, 

finansal tablolarda olması gereken tutarların veya açıklamaların yer almaması veya 

yanlış beyan edilmesi suretiyle finansal tablo kullanıcılarının yanıltılması” şeklinde 

tarif edilmiş ve içeriği a) Finansal tabloların hazırlanmasına dayanak olan muhasebe 

kayıtlarında veya destekleyici belgelerde sahtecilik yapılması,  b) Finansal tablolara 

yansıtılması gereken olay, işlem ve diğer önemli bilgilerin kasten atlanması veya 

yanlış yansıtılması, c) Finansal tablolara yansıtılması gereken olay, işlem ve diğer 

önemli bilgilerin, kayda alınması, değerlenmesi, sınıflandırılması, sunumu ve 

dipnotlarda açıklanması ile ilgili muhasebe ilkelerinin kasten yanlış uygulanması 

biçiminde ortaya konmuştur144. Hile ve usulsüzlüğün ikinci türü olan varlıkların 

kötüye kullanılması, bir işletmenin varlıklarının, çalışanları veya yöneticileri 

                                                
142 Tebliğ’de finansal tablolar olarak, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz sermaye değişim 
tablosundan söz edilmiştir (Tebliğ, Başlangıç Hükümleri, m.4/f.1-b.(e)]. 
143 Hile ve usulsüzlük kavramı ile ilgili olarak Tebliğ’de, “işletme yönetimindekiler ile yönetimden 
sorumlu kişilerin, işletme çalışanlarının veya üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil veya yasal olmayan 
bir menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmalarını ifade eder. Hile ve 
usulsüzlük çok genel bir hukuki kavram olmakla birlikte, bu Tebliğin uygulamasında bağımsız 
denetçinin göz önünde bulundurması gereken husus, finansal tablolarda önemli yanlışlıklara sebep 
olabilecek hileli ve usulsüz iş ve işlemlerdir” tanımlaması yapılmıştır. Hatanın ise, “finansal 
tablolarda kasıt olmaksızın yapılan, bir tutarın veya bir açıklamanın atlanması gibi yanlışlıkları” 
ifade ettiği belirtilmiştir (Seri: X, No: 22 Tebliği, Altıncı Kısım, m.4/f.2, 4).  
144 Bundan başka Tebliğ’de hileli finansal raporlamanın ortaya çıkabileceği başka durumlara da 
değinilmiştir. Bu bağlamda işletme yönetiminin gereken denetimi yapmamasına bağlı olarak; a) 
Faaliyet sonuçlarını değiştirmek ya da başka amaçlara ulaşmak için özellikle hesap dönemi sonuna 
yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapmak, b) Hesap bakiyelerini tahmin etmede kullanılan 
varsayımları uygun olmayan biçimde oluşturmak ve kanaatleri değiştirmek, c) Raporlama döneminde 
meydana gelen işlem ve olayları finansal tablolara yansıtmamak, zamanından önce yansıtmak veya 
ertelemek, ç) Finansal tablolarda yer alan tutarları etkileyebilecek bilgileri gizlemek veya 
açıklamamak, d) İşletmenin finansal durumunu veya finansal performansını yanlış sunmak amacıyla 
karmaşık işlemlere girişmek, e) Önemli ve olağandışı işlemlere ilişkin kayıtları ve koşulları 
değiştirmek suretiyle de hile ve usulsüzlüğün gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir. Keza işletmenin 
kâr durumuna ilişkin gerçeğe aykırılıklarla da hileli finansal raporlamanın söz konusu olabileceği 
belirtilmiştir. Bu çerçevede çeşitli amaçlarla kârın olduğundan az veya çok gösterilmesi yoluna 
başvurulabileceğine dikkat çekilmiştir (Seri: X, No: 22 Tebliği, Altıncı Kısım, m.4/f.8-9).   
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tarafından mal edinilmesi fiilleri olup, a) Tahsilâtların zimmete geçirilmesi, b) 

İşletmenin maddi varlıklarının veya fikri mülkiyet haklarının çalınması, c) İşletmenin 

almadığı mal ve hizmetler için ödeme yapmasına sebep olunması, ç) İşletmenin 

varlıklarının kişisel amaçlarla kullanılması gibi durumları kapsar145. Tebliğ’de hata 

hallerine ilişkin olarak ise, a) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan verileri 

toplarken ve bunları analiz ederken yapılabilecek bir yanlışlık, b) Olayların gözden 

kaçırılmasından veya hatalı yorumlanmasından kaynaklanan yanlış bir muhasebe 

tahmini, c) Muhasebe ilkelerini uygularken, değerleme, kayda alma, sınıflandırma, 

sunma veya açıklama konuları ile ilgili yapılabilecek bir yanlışlık gibi hallerden söz 

edilmiştir.  

3. Raporlarda Gerçeğe Aykırılık 

Burada sermaye piyasası faaliyeti olarak, yetkili kurum ve kuruluşların 

gerçekleştirdikleri denetleme ve değerleme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 

raporlardaki gerçeğe aykırılıklara değinilecektir.  

Yukarıda bahsedilen finansal belgelerle ilişkisi nedeniyle, öncelikle bağımsız 

denetim raporlarındaki gerçeğe aykırılıkları ele almak yerinde olacaktır. Bağımsız 

denetim, esasen finansal tablo ve raporlardaki bilgilerin, Ser.PK. m.16/f.2’nin 

ifadesiyle, “doğruluk ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma ilkesine uygunluğu” 

yönünden incelenmesini içermektedir146. Dolayısıyla bu inceleme sonucunda 

düzenlenecek raporun gerçeğe uygunluğu, raporun konusunu oluşturan finansal 

                                                
145 Tebliğ’de, varlıkların kötüye kullanılmasında, genellikle, varlıkların kaybolması veya izin 
alınmaksızın rehin verilmesini gizlemek için yanlış veya yanıltıcı kayıtlar yapılması ve gerçeğe aykırı 
belge düzenlenmesi gibi durumlara rastlanılabileceği ayrıca düzenlenmiştir (Seri: X, No: 22 Tebliği, 
Altıncı Kısım, m.4/f.12).   
146 Benzer şekilde Seri:X, No:22 Tebliği’nde de bağımsız denetim, finansal tablo ve diğer finansal 
bilgilerin “finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu” hususunda makul bir güvence 
sağlayan bir denetim ve değerlendirme şeklinde tanımlanmakta [Başlangıç Hükümleri, m.4/f.1-b.(b)], 
denetimin amacı ise, finansal tabloların ilgili standartlar çerçevesinde, bir işletmenin finansal 
durumunu ve faaliyet sonuçlarını, “tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde” 
gösterip göstermediği konusunda görüş bildirme olarak ifade edilmektedir (Birinci Kısım, m.3/f.1).  
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belgelerin güvenilirliğini de doğrudan etkilemektedir147. Bu nedenle söz konusu 

raporlardaki gerçeğe aykırılık, yalnızca raporun kendisi bakımından sonuç 

doğurmamakta, aynı zamanda raporda değerlendirilen belgeler açısından da bir 

hüküm ifade etmektedir. Öte yandan bağımsız denetim raporları, denetlenen 

işletmeye verilmelerinden başka, finansal tablo ve raporlarla birlikte SPK.’ya ve 

Borsaya gönderilmekte ve kamuya duyurulmaktadır (Ser.PK. m.16/f.5, Seri:X, 

No:22 Tebliği, İkinci Kısım, m.23-24). Bu açıdan raporlardaki gerçeğe aykırılıklar, 

ilgili işletmeyi, piyasaya yön veren kurumları ve nihayet mevcut ve potansiyel 

yatırımcılar başta olmak üzere raporları kullanan geniş bir kesimi yakından 

ilgilendirmektedir148.  

Bağımsız denetleme raporlarındaki gerçeğe aykırılık Ser.PK. m.16/f.4’te, 

sözü edilen raporlarda yer alan “yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler” şeklinde ifade 

edilmiş ve bundan doğan zararlara ilişkin hukuki sorumluluk hükme bağlanmıştır. 

Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)’de ise “gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu 

düzenleyenler ile düzenlenmesini sağlayanlar” ifadesi kullanılarak, bu husustaki ceza 

sorumluluğu, TCK.’daki belgede sahtecilik suçlarına atıfla düzenlenmiştir. Ancak bu 

hükümlerde gerek bağımsız denetlemenin gerekse bunlardaki gerçeğe aykırılığın 

içeriğine dair detaylı bir belirleme yapılmamıştır. Oysa buradaki gerçeğe aykırılığın 

doğru bir şekilde saptanabilmesi için, bağımsız denetlemenin amacı ve kapsamı 

mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu hususta Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliğ’deki (Seri:X, No:22) düzenlemelerden yararlanılabilir.  

Söz konusu Tebliğde bağımsız denetlemenin amacı; finansal tabloların 

finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve 

faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde 

gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak 

(Birinci Kısım, m.3/f.1) olarak öngörülmüş olup, muhasebede olduğu gibi burada da 

                                                
147 İlgili Tebliğe göre, bağımsız denetçinin görüşü finansal tabloların güvenilirlik derecesini 
yükseltmekte, bu belgelerin önemli bir yanlışlık içermediği hususunda makul bir güvence 
sağlamaktadır (Seri:X, No:22 Tebliği, Birinci Kısım, m.3/f.2, m.6/f.1).  
148 Bağımsız denetimin konusunu finansal tablo ve raporlar oluşturması ve birlikte ilgili kamuoyuna 
sunulması nedeniyle, söz konusu belgelerin kullanıcıları aynı zamanda denetim raporlarının da 
kullanıcılarıdır (Ulusoy, s.191-192).      
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önemlilik kavramı belirleyici bir işleve sahiptir. Nitekim Tebliğin Birinci Kısmının 

7. maddesinin 5. fıkrasında önemlilik bağlamında, “Bağımsız denetçi, finansal 

tablolardaki önemli yanlışlıklarla ilgilidir; bir bütün olarak finansal tablolardaki 

önemli olmayan yanlışlıkların tespit edilmesinden sorumlu değildir” hükmüne yer 

verilerek, bağımsız denetlemenin çerçevesi çizilmiştir. Önemlilik kavramı, Tebliğin 

“Bağımsız Denetimde Önemlilik” başlıklı Onbirinci Kısmında ayrıca düzenlenmiş 

olup, kavramın, bir bilginin açıklanmaması, yanlış veya eksik açıklanması nedeniyle 

finansal tabloları esas alarak karar veren finansal tablo kullanıcılarının ekonomik 

kararlarını etkileyebilecek hususları kapsadığı ifade edilmiştir (m.3/f.1). Önemliliğin 

seviyesini belirleme mesleki bir değerlendirmeyi gerektirmekle birlikte, bu noktada 

yanlışlıkların hem tutarı hem de niteliği dikkate alınacaktır149. Diğer taraftan, 

yapılacak denetlemede, tutar itibariyle önemsiz ve münferit olmakla birlikte, sayı 

olarak birden çok olan yanlışlıkların toplamda finansal tablolar üzerinde önemli bir 

etkiye yol açma ihtimali her zaman göz önünde bulundurulacaktır (Seri:X, No:22 

Tebliği, Onbirinci Kısım, m.3/f.4)150. Sonuç olarak, tüm bu açıklamalar kapsamında, 

bağımsız denetleme önemli yanlışlıkların saptanmasını hedef aldığına göre, böyle bir 

denetleme sonucu düzenlenen rapor, finansal tablo ve raporlara ilişkin önemli 

hususlar hakkında gerçeği yansıtmaması halinde gerçeğe aykırı olarak 

nitelenebilecektir. Farklı bir ifadeyle, finansal tablolar bağlamında önemli olmayan, 

dolayısıyla denetlemenin kapsamına girmeyen bir konuda raporun, önemli olmadığı 

kabul edilen bu gerçeği yansıtmadığı için gerçeğe aykırı sayılması söz konusu 

olmayacaktır151. 

Bundan başka bağımsız denetim, finansal tabloların nitelik ve nicelik 

bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine dair “makul bir güvence” sağlamayı 

esas almakta olup, bağımsız denetim riski bağlamında bu önemli yanlışlıkların tespit 
                                                
149 Bağımsız denetçi, denetim planını oluştururken tutar açısından kabul edilebilir bir önemlilik 
seviyesi belirleyecek, nitelik bakımından ise yapılan açıklamaların finansal tablo kullanıcılarını 
yanıltacak biçimde yanlış veya yetersiz olmasını esas alacaktır (Seri:X, No:22 Tebliği, Onbirinci 
Kısım, m.3/f.3).    
150 Önemlilikte niteliksel etkiye ilişkin bu hükümler, kamuyu aydınlatmada esas olan önemlilik 
değerlendirmesiyle uyumludur.  
151 Nitekim özel hukuk sorumluluğu bağlamında, bağımsız denetim raporunun önemli olmayan 
konularda gerçeği yansıtmaması halinde bağımsız denetim kuruluşunun sorumlu olmayacağı, 
kuruluşun raporun önemli konularda gerçeğe aykırılık içermediğinin ispatlayarak sorumluluktan 
kurtulabileceği söylenmiştir (Ulusoy, s.218).  
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edilmemesi riski ve buna bağlı olarak raporların gerçeği yansıtmaması söz konusu 

olabilir. Burada önemli olan mesleki şüphecilik temelinde, ilgili denetim 

tekniklerinin doğru kullanılması gibi bağımsız denetim standartlarına uygun bir 

denetlemenin gerçekleştirilmesidir152. Tablolardaki yanlışlıkların tespit edilememesi 

riski, hile ve usulsüzlüğe dayalı gerçeğe aykırılıklar bakımından daha fazladır153. 

Özellikle gerçeğe aykırı belgelere, muvazaalı işlemlere, karmaşık ve organize 

hareketlere dayalı olan, işletme yönetimince gerçekleştirilen veya bunlar tarafından 

yönlendirilen hile ve usulsüzlüklerden kaynaklanan önemli yanlışlıkların tespiti son 

derece zordur (Seri:X, No:22 Tebliği, Altıncı Kısım, m.6/f.2-4). Dolayısıyla 

bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin değerlendirmede 

ve buna ilişkin sorumluluğun belirlenmesi, sözü edilen riskler ve bunların sebepleri 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır154. 

Sermaye piyasasında gayrimenkule dayalı işlemler ve özellikle konut 

finansman sistemi bakımından öne çıkan faaliyetlerden biri de değerleme 

faaliyetleri olup, bu faaliyet sonucunda düzenlenen raporların gerçeğe uygunluğu da 

son derece önemlidir. Değerleme faaliyetinde bir gayrimenkulün veya buna bağlı 

hakların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin, bu değeri etkileyen koşullar analiz 

edilerek, uluslararası alanda kabul gören değerleme standartları çerçevesinde rapora 

bağlanması öngörülmüştür (Seri:VIII, No:35 Tebliği, m.3). 

                                                
152 Mesleki şüphecilik, makul güvence ve bağımsız denetim riski hakkında bkz.: Seri:X, No:22 
Tebliği, Birinci Kısım, m.5-7.  
153 Tebliğde hile ve usulsüzlüklerle bağlantılı olarak tespit edememe riski şu şekilde ifade edilmiştir: 
“…Bağımsız denetim çalışmasının doğal sınırlamalarından dolayı, bağımsız denetim standartlarına 
uygun olarak planlanıp yapılmış olan bir bağımsız denetim çalışmasında dahi, finansal tablolardaki 
bazı önemli yanlışlıkların tespit edilememesi riski söz konusu olabilir” (Seri:X, No:22 Tebliği, Altıncı 
Kısım, m.6). 
154 “Bağımsız denetim çalışmasından sonra, bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarla ilgili, 
hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıkların tespit edilmesi, tek başına bağımsız denetçinin 
bağımsız denetim standartlarına uygun bir bağımsız denetim yapmadığı anlamına gelmez. Özellikle 
muvazaalı işlemler ile yanıltıcı belge düzenlenmesinden kaynaklanan hile ve usulsüzlüklerin bağımsız 
denetim sırasında ortaya çıkarılması mümkün olmayabilir. Ancak, bağımsız denetçinin bağımsız 
denetim standartlarına uygun bir bağımsız denetim gerçekleştirip gerçekleştirmediği hususu, şartlara 
uygun bağımsız denetim tekniklerinin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanan bağımsız denetim 
teknikleri sonucunda toplanan bağımsız denetim kanıtlarının uygunluk ve yeterliliği ile bu kanıtların 
değerlendirilmesine dayanan bağımsız denetim görüşünün uygunluğuna göre belirlenir” (Seri:X, 
No:22 Tebliği, Altıncı Kısım, m.6/f.4). 
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Bu bağlamda çıkarılan Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme 

Standartları Hakkında Tebliğ’in (Seri:VIII, No:45) ekinde yer alan standartlar 

kapsamında, “Değerleme Uzmanlarının, hizmetlerinden yararlananlara analizlerini, 

görüşlerini ve vardıkları sonuçları, anlamlı, yanıltıcı olmayan ve objektifliğe etki 

edebilecek her şeyi açıklayan raporlar aracılığı ile geliştirip iletmeleri temel bir 

kuraldır” (Davranış Kuralları Bölümü, 6.0) denilerek, söz konusu raporların 

doğruluğuna işaret edilmiştir. Benzer şekilde, değerleme raporunun asgari içeriğine 

ilişkin açıklamada, raporda yer alması gereken unsurlardan önce, “Tüm değerleme 

raporları, değerlemenin sonuçlarını yanıltıcı olmayan bir tarzda açık ve doğru bir 

şekilde belirtmelidir” şeklinde gerçeğe uygunluğa vurgu yapılmıştır (Terimler 

Sözlüğü). Söz konusu standartlarda ayrıca gerçeğe aykırılıkla ilişkili olarak dürüstlük 

kuralı ahlaki bir ilke olarak düzenlenmiştir (Davranış Kuralları Bölümü, 4.0). 

Değerleme raporlarındaki gerçeğe aykırılık, bu faaliyetleri yerine getiren 

şirketlere ilişkin esasları düzenleyen Seri: VIII, No: 35 Tebliği’nde “Hatalı, eksik, 

yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi” ifadesiyle öngörülmüş ve bu duruma 

karşılık olarak ilgili şirketin listeden çıkarılması yaptırımı düzenlenmiştir [m.9/f.1-

b.(f)]. 

4. Kamuya Yapılan Açıklamalarda Gerçeğe Aykırılık 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın en fazla etkili olduğu, dolayısıyla 

buna paralel olarak önem taşıdığı alanlardan biri de kamuya yapılan açıklamalardır. 

Zira burada birtakım önemli bilgiler, aleni bir şekilde, oldukça geniş bir kitlenin 

dikkatine sunulmakta ve onların kararlarını etkilemektedir. Öte yandan mevcut 

sermaye piyasası düzeninin yapısal tercihlerinden biri olan kamuyu aydınlatma ilkesi 

bağlamında birçok durumda ilgili bilgi ve belgelerin kamuyla paylaşılması, piyasanın 

güven ve kararlılık içinde çalışmasını temin eden ve nihai olarak yatırımcıları 

koruyan bir yükümlülük olarak da düzenlenmiştir. Bu nedenle de söz konusu 

açıklamaların gerçeğe uygunluğu, piyasanın temel yapısı ve işleyişi bakımından son 

derece önemlidir. 
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Sermaye piyasasında değişik vesilelerle, birçok kişi ve kurum kamuya 

birtakım açıklamalar yapmaktadır. Bunların tümünün tek tek belirlenmesi güç 

olmakla birlikte, piyasayı etkileme gücü itibariyle öne çıkan bazı açıklamaların, 

gerçeğe aykırılık perspektifinden ele alınması da gereklidir. 

Burada öncelikle ihraç faaliyeti sırasında yapılan açıklamalara değinilebilir. 

Sermaye piyasası araçlarının halka arzında, kamuya açıklanacak bilgiler izahnamede 

yer almakta olup, bu belge ilgili sermaye piyasası aracının SPK. kaydına 

alınmasından sonra155 ticaret siciline tescil edilmekte ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan edilerek kamuya açık hale gelmektedir156. Bunu takiben halkın 

sermaye piyasası araçlarını satın almaya davet edilmesi amacıyla sirküler 

düzenlenmekte ve bu belgeler de günlük gazetelerde yayınlanarak, kamuya 

ulaştırılmaktadır157. Halka arz sürecinde zorunlu olan bu aşamalara ilave olarak, 

halka arz edilen sermaye piyasası araçlarını tanıtmak ve satışını teşvik etmek 

amacıyla, çeşitli yayın araçlarıyla ilan ve reklam verilmesi158 suretiyle de kamuya 

açıklama yapılabilmektedir (Ser.PK. m.6/f.1). Öte yandan bu süreç içerisinde, 

özellikle sermaye piyasası araçlarının halka satışı sırasında izahname ve sirküler ile 

kamuya yapılan açıklamalarda meydana gelen değişiklikler de aynı şekilde ilan 

edilecektir (Ser.PK. m.10)159. 

Ser.PK. m.6/f.2’de, ilan ve açıklamaların, “gerçeğe uymayan, abartılmış veya 

yanıltıcı bilgiler” içeremeyeceği ve SPK.’nın, “yanıltıcı nitelikte gördüğü”  

                                                
155 Hisse senetlerinin SPK. kaydına alınmasından önce yatırımcıların eğilimlerini belirlemek amacıyla 
ön talep toplama yolu öngörülmüş olup, bu durumda da birtakım ilanlar yoluyla kamuya açıklamalar 
yapılmaktadır (Seri:I, No:26 Tebliği, m.13 vd.).  
156 Bu düzenlemenin kamuyu aydınlatma ilkesi açısından yeterli olmadığı, zira yatırımcıların tek tek 
ticaret siciline giderek incelemeyi orada yapmalarının veya her gün ticaret sicili gazetesini takip 
ederek değerlendirmede bulunmalarının amaca uygun olmadığı (İhtiyar, s.123) ileri sürülmüştür. 
157 Sirkülerlerin yayınlanacağı gazeteler ve yayın biçimi ilgili tebliğlerde düzenlenmiştir. Örneğin 
hisse senetleri bakımından, sirkülerlerin ilan edileceği gazetenin, çok sayıda kişinin haberdar olmasını 
sağlayacak şekilde seçileceği, SPK.’nın gerekli gördüğü durumlarda birden fazla gazetede veya yurt 
dışında da ilan yapılmasını veya gazetelerin değiştirilmesini isteyebileceği gibi düzenlemeler 
yapılmıştır (Seri:I, No:26 Tebliği, m.24). 
158 Tekinalp, s.28; Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.97. Halka arz dolayısıyla yapılacak ilan 
ve reklamlara ilişkin esaslar da ilgili tebliğlerde ayrı ayrı düzenlenmiştir.  
159 Ser.PK. m.10’da yalnızca izahnamedeki değişikliklerle ilgili bir düzenleme yer alırken, ilgili 
tebliğlerde sirkülerdeki değişikliklerin de aynı şekilde daha önce ilan edildiği gazetelerde 
yayınlanacağı öngörülmüştür (Seri:I, No:26 Tebliği m.25; Seri:II, No:13 Tebliği m.21).   
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reklamları yasaklayacağı belirtilerek160, bu konudaki gerçeğe aykırılıklara işaret 

edilmiştir161. Ser.PK. m.7/f.2’de ise izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin 

“gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma(ma)sından”162 dolayı ihraççıların ve aracı 

kuruluşların tazminat sorumluluğu ayrıca düzenlenmiştir. 

Kamuyu aydınlatma ilkesi bağlamında dönemsel bir süreklilik arz eden 

açıklamalar, finansal belgeler ile bağımsız denetleme raporu aracılığıyla 

gerçekleşmektedir163. Söz konusu belgeler ve bu belgelerdeki bilgiler, daha önce de 

ifade edildiği gibi Ser.PK. m.16/f.5 ve ilgili tebliğler uyarınca kamuya 

duyurulmaktadır164. Dolayısıyla bunlarda söz konusu olabilecek gerçeğe aykırılıklar, 

                                                
160 Ser.PK. m.22/f.1-b.(g)’de de “Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü iletişim araçları ile yapılan 
yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve bunlardan yanıltıcı olduğu tespit edilenleri yasaklamak ve 
gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek” SPK.’nın görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.  
161  Halka arz çerçevesinde yapılan ilan ve reklamlara ilişkin düzenlemelerin dışında, genel olarak 
ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının ilan ve reklamları hakkında ayrı bir tebliğde çeşitli 
ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkelerin arasında gerçeğe aykırılıkla ilişkili olarak, sözü geçen kurumlara 
ait ilan ve reklam metinlerinin,  
“Abartılmış, hissi, gerçeğe uymayan, halkı aldatıcı ve yanıltıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını 
istismar edici söz, görüntü ve bilgi unsurlarını ihtiva etmemesi, halkı doğru aydınlatma amacına 
yönelik olması,  
- Halka sunulan menkul kıymetlerin ve hizmetlerin gerçek niteliğini; fiyat, getiri ve ücretlerini ve 
menkul kıymetlerin satış şartlarına ilişkin bilgileri hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek biçimde 
açıkça belirtmesi 
- İlan ve reklamı veren ilgilinin yapabileceği iş ve hizmetler konusunda halka duyurmak istediği 
faaliyetin gerçekleştirilebilir nitelikte olması, 
- Menkul kıymetlerin halka arzı yoluyla yapılacak satışlara ait ilan ve reklamların, izahname ve 
sirküler dışındaki bilgileri taşımaması ve halkı yanlış yönlendirmemesi” gerektiği ifade edilmiştir 
(Seri:III, No:11 Tebliği m.3). Tebliğ’de ayrıca “aldatıcılık, abartıcılık ve yanıltıcılık” kavramı 
açıklanmış ve sözü geçen ilkelere aykırı ilan ve reklamların ceza sorumluluğunu gerektirmesinden 
başka, SPK.’nın bunları durdurabileceği veya yasaklayabileceği de hüküm altına alınmıştır (m.4-5).  
162 Gerçeği dürüst biçimde yansıtma kavramının, kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde açıklanacak 
bilginin özelliklerinden biri olarak ifade edilen doğru ve dürüst görünüm verme özelliği kapsamındaki 
değerlendirmesi için bkz.: İhtiyar, s.74 vd.  
163 Belirli dönemler itibariyle hazırlanan bu belgelerle yapılan aydınlatma, sürekli kamuyu aydınlatma 
kapsamında dönemsel (periyodik) kamuyu aydınlatma olarak değerlendirilmektedir (Yanlı, s.115 vd.; 
İhtiyar, s.164-165). Doktrinde birincil piyasadaki kamuyu aydınlatmanın statik bir bilgi sağladığı, 
buna karşılık dinamik bir özellik gösteren ikincil piyasalarda süreklilik arz eden bir bilgilendirmenin 
söz konusu olduğu belirtilmiş ve söz konusu ilke de buna göre incelenmiştir (İhtiyar, s.86-87, 164).  
164 Seri:XI, No:29 Tebliği m.15’te, Tebliğ kapsamındaki işletmelerle ilgili olarak, finansal tabloların 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmasının yanı sıra, “İşletmeler, yıllık ve ara dönem faaliyet 
raporları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarını ve varsa bunlara ilişkin bağımsız 
denetim raporlarını, finansal tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, Borsada 
kamuya açıklandıktan sonra, kendilerine ait internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar. Bu 
bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur. İşletmeye ait 
birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda, açıklama için kamuoyunca en çok bilinen site 
kullanılır” denilerek, internet ortamında da yayın öngörülmüştür.    
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aynı zamanda kamuya yapılan açıklamalardaki gerçeğe aykırılık olarak da ortaya 

çıkmaktadır. 

Yine kamuyu aydınlatma ilkesi kapsamında, belirli bir döneme bağlı 

olmaksızın, özel bazı durumların gerçekleşmesine bağlı bir sürekliliğe sahip olarak 

da kamunun aydınlatılması öngörülmüştür (Ser.PK. m.16/A)165. “Kamunun 

aydınlatılmasında özel durumlar” başlığını taşıyan maddede genel olarak sermaye 

piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek önemli birtakım olay ve gelişmeler 

hakkında kamuyu aydınlatıcı açıklamalar yapılması ve küçük yatırımcıların 

korunması amacıyla SPK.’nın düzenleme yapması hüküm altına alınmıştır. Buna 

dayalı olarak çıkarılan Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar 

Tebliği (Seri:VIII, No:54) ile İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada 

İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin 

Esaslar Tebliği’nde (Seri:VIII, No:57) detaylı olarak birtakım hususlardan söz 

edilerek kamuyu aydınlatma yükümü düzenlenmiştir. Borsada işlem gören sermaye 

piyasası araçları ve ihraççılara ilişkin açıklama zorunluluğu öngören Tebliğde 

(Seri:VIII, No:54), kamuya açıklanacak özel durumlar içsel bilgileri ve sürekli 

bilgileri doğuran olaylar olarak ifade edilmiş, sermaye piyasası araçlarının değerini 

ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış 

bilgiler içsel bilgi, diğer tüm bilgiler ise sürekli bilgi şeklinde tanımlanmıştır (m.3). 

Tebliğde içsel bilgiler bağlamında ortaklıkların, haklarında basın-yayın organlarında 

veya kamuoyunda çıkan önemli haber ya da söylentileri doğrulama yükümlülüğüne 

de yer verilmiştir (m.18). Borsa dışı ihraççılara ilişkin Tebliğde (Seri:VIII, No:57) 

ise, özel durumlar bentler halinde sayılmış, ancak bunların dışında yatırım kararlarını 

ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek her türlü bilginin de 

açıklanması gerektiği belirtilmiştir (m.5). Nihayet her iki tebliğde de SPK.’nın 

tebliğlerde sayılmayan durumlara ilişkin olarak ilgililerden açıklama yapılmasını 

isteme yetkisi öngörülmüştür. Söz konusu açıklamalar, kamuya duyurulmak üzere, 

borsada işlem görüp görmeye göre borsaya veya SPK.’ya gönderilir.  

                                                
165 Doktrinde bu durum, “anında (derhal) kamuyu aydınlatma” olarak nitelendirilmektedir (Yanlı, 
s.133;İhtiyar, s.176).    
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Özel durum açıklamalarının kapsam ve niteliği de ilgili tebliğlerde ayrıca 

düzenlenmiş, gerçeğe aykırılıkla ilişkili önemli saptamalar yapılmıştır (Seri:VIII, 

No:54 Tebliği, m.22; Seri:VIII, No:57 Tebliği, m.6). Buna göre söz konusu 

açıklamalar, “açıklamadan yararlanacakların karar vermelerine yardımcı olacak 

ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olmalı”, gerekirse 

ilgili karşı taraf, miktar ve tutar da belirtilmelidir. Gerçeğe aykırılıkla doğrudan 

bağlantılı bir özellik olarak ise, bu açıklamaların, “yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı 

veya eksik olamayacağı” ve ihraççıların mevcut durumları hakkında “yanlış kanaat 

uyandıracak” bir nitelik taşıyamayacağı da belirtilmiştir. Buna ilave olarak, yapılan 

açıklamaların güncelliği ve gelecekteki duruma bağlı gerçekliği de dikkate alınmıştır. 

Ser.PK. m.16/A’da somut olarak ifade edilen özel durumlar arasında, halka 

açık anonim ortakların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay 

sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi toplama girişiminde bulunulması veya 

genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekâlet istenmesi ile birleşme hali de 

sayılmış olup, bu durumlar bağımsız tebliğlerle ayrıca düzenlenmiştir. Hisse senedi 

toplama ve vekâlet isteme hallerinde, kamuya açık bir şekilde pay sahiplerine 

yönelik166 çağrıda bulunulması söz konusudur. Çağrıda bulunarak vekâlet toplamak 

suretiyle oy kullanmak istenmesi halinde, konuyla ilgili Tebliğde (Seri:IV, No:8) yer 

alan vekâletname ve bilgi formları ortaklara gönderilir veya gazete, dergi gibi yazılı 

iletişim araçları ilan edilir (m.12-13). Çağrı yoluyla hisse senedi (pay) toplama 

girişiminde ise Seri: IV, No:44 Tebliği’nde yer verilen matbu bilgi formu, yurt 

çapında yayın yapan en az iki gazetede duyurulur (m.15)167. Aynı hükümlerde 

                                                
166 Sermaye piyasası gelişmiş olan ülkelerde, halka açık anonim ortaklıkların oldukça geniş bir 
topluluk oluşturan, çok sayıda ortağı olabilmektedir. Bu tip ortaklıklarda pay sahipliği geniş bir tabana 
yayılmış olup, oldukça dağınık bir vaziyettedir. Çağrı yoluyla hisse senedi toplanmasında yönetime 
hâkim olma amacına ulaşılabilmesi için, payların büyük bloklar teşkil etmeden dağılmış olması 
gerekmektedir. Ülkemizde ise ortaklıkların genellikle % 15-20 civarında halk açıldığı, geriye kalan % 
80 oranındaki payların belirli kişi ve grupların elinde toplandığı, dolayısıyla çağrı yoluyla hisse senedi 
toplama için aranan dağılmanın bulunmadığı ifade edilmiştir (İhtiyar, s.236, 244). Benzer bir 
değerlendirme vekâlet isteme açısından da yapılmış ve pay dağılımı nedeniyle bunun ülkemizdeki 
uygulama alanının sınırlı olacağı belirtilmiştir (Doğan Kütükçü, Sermaye Piyasası Hukuku, Cilt: II, 
İstanbul, Beta, 2005, s.1).     
167 Söz konusu teklif, “aleni icap” olarak nitelendirilmektedir (İhtiyar, s.238; İlhan Dinç, Sermaye 
Piyasası Hukukunda Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006, 
s.110). Burada bir alım satım söz konusu olduğundan, bu aşamadaki gerçeğe aykırılıklar aynı 
zamanda aşağıda değinilecek olan alım satımda gerçeğe aykırılıkla da ilişkili olmaktadır. 
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kamuyu aydınlatma bakımından önem taşıyan bilgi formlarının, “yeterli, dürüst ve 

açık bilgi verecek şekilde” düzenlenmesinin belirtilmesi gerçeğe aykırılıkla ilgili bir 

ifade olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde birleşmeye ilişkin Tebliğde (Seri:I, 

No:31) de temelde pay sahiplerinin bilgilendirilmesini amaçlayan, ancak kullanılan 

araçlar itibariyle kamuya yapılan bir açıklama niteliği taşıyan duyurular yapılması 

öngörülmüştür. Buna göre Tebliğde yer alan örneğe uygun bir duyuru metni ve 

ekindeki birleşme sözleşmesi, hisse senetlerinin borsa işlem görüp görmemesine göre 

çeşitli gazetelerin yanı sıra, Borsa Bülteni’nde ve İMKB.’nin ya da SPK.’nın internet 

sitesinde ilan edilerek tasarruf sahiplerine duyurulacaktır (m.12). Örnek duyuru 

metinlerinde, metnin sorumluluğunu üstlenen kişilerin, duyurudaki bilgi ve verilerin 

gerçeğe uygun olduğu ve anlam değişikliğine sebep olacak bir eksiklik içermediği 

yönünde bir beyanı da bulunmaktadır. 

İhraççılarla ilişkili bu saptamalardan sonra, sermaye piyasası kurumlarının 

kamuya yaptıkları açıklamalara değinilebilir. Öncelikle tüm sermaye piyasası 

kurumları için geçerli olan faaliyet izniyle bağlantılı gerçeğe aykırılık belirtilmelidir. 

Ser.PK. m.31 gereğince sermaye piyasasında faaliyette bulunacak kurumlar, 

SPK.’dan izin almak zorunda olup, bu izni alanlara bir yetki belgesi verilir. Böyle bir 

izin alınmadığı halde veya yetki belgesinin iptal edilmesine yahut faaliyetlerin geçici 

olarak durdurulmasına rağmen, ticaret unvanlarında, ilan veya reklamlarda sermaye 

piyasasında faaliyette bulunulduğu izlenimini veren ifadeler kullanılması, izinsiz 

faaliyette bulunmanın yanı sıra168, kamuya yapılan gerçeğe aykırı bir açıklama 

niteliğini de taşımaktadır. 

Münferit olarak sermaye piyasası kurumları incelendiğinde ise, aracı kurum 

ve bankalara (aracı kuruluşlara) yönelik olarak çıkarılan ve bunların hukuksal ve 

finansal durumları hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesini amaçlayan, Aracı 

Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ (Seri:V, No:77) dikkat 

                                                
168 Ser.PK. m.31/f.3’te “Yetki Belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar, sermaye piyasası 
faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu 
faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya ibare kullanamazlar” hükmüne yer 
verilerek bu fiiller yasaklanmış ve ayrıca Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(4)’te suç olarak 
düzenlenmiştir.  
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çekmektedir. Buna göre aracı kuruluşlar, Tebliğdeki örneğe uygun bir kamuyu 

aydınlatma formu düzenleyerek, TSPAKB.’ye teslim etmekle yükümlüdürler. Söz 

konusu formlar, TSPAKB.’nin internet sitesinde yayınlanarak kamuya açık hale 

gelmektedir (m.4-6). Tebliğin 9. maddesinde, “Formun tam, doğru, yeterli ve güncel 

bilgileri içermesinden aracı kuruluş yönetim kurulu sorumludur” denilerek, 

formların gerçeği yansıtmamasıyla ilgili sorumluluk düzenlenmiştir. Bunun dışında 

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de 

(Seri:V, No:46), her türlü yetki ve izin belgesinin tescili, herhangi bir faaliyet iznini 

içeren yetki belgesinin iptali, faaliyetlerin durdurulması, faaliyet konusunun 

değiştirilmesi veya feshedilmesi hususlarının ülke çapında yayın en az iki gazetede 

ilan edilmesi (m.17, 61/C) öngörülmüş olup, bu ilanlarda da gerçeğe aykırılık 

gündeme gelebilir. Öte yandan aynı Tebliğ’de aracı kuruluşların kamuya yaptıkları 

tüm açıklamaları kapsar nitelikte bir hükme de yer verilmiştir. Buna göre aracı 

kuruluşlar, “Abartılmış, gerçeğe uymayan, müşterilerini veya kamuoyunu yanıltıcı 

bilgileri içeren herhangi bir ilan ve reklam ile diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda 

bulunamazlar” [m.58/f.1-b.(j) ve f.2]. 

Yine sermaye piyasası kurumları bağlamında yatırım fonlarının halka arz ve 

kamuyu aydınlatma çerçevesinde dönemsel olarak yapılanlar dışındaki reklam ve 

ilanları özel olarak düzenlenmiş ve gerçeğe aykırılıkla ilişkili birtakım yasaklamalara 

yer verilmiştir. Buna göre reklam ve ilanlarda, a) Halkı yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve 

tecrübe noksanlıklarını istismar eder tarzda ifadelere yer verilmesi, b) Mevzuatın izin 

vermediği vaat ve taahhütlerde bulunulması, c) Objektiflikten uzak bilgi verilmesi, d) 

Asgari gerekliliği olan bilgilerin gizlenmesi, e) Katılma belgesi fiyatını 

etkileyebilecek abartılı şekilde yazı, görüntü ve resimlere yer verilmesi, f) İçtüzüğe 

ve izahnameye aykırı nitelikte bilgiye yer verilmesi hususları genel ilkeler şeklinde 

yasaklanmış ve devamında kazüistik nitelikte birtakım durumlar öngörülmüştür 

(Seri:VII, No:10 Tebliği m.48)169. Benzer şekilde portföy yöneticiliği faaliyetinde 

                                                
169 Örneğin, reklam ve ilan metinlerinde, yatırım fonu, kurucu ve yönetici hakkında “en büyük”, “en 
iyi”, “en güvenilir”, “en çok kazandıran” , “en sağlam” ve buna benzer sübjektif ve abartılı bir imaj 
yaratmaya yönelik ifadelere yer verilemeyeceği [m.48/f.3-b.(a)], ölçeklerde farklılık yaratmak 
suretiyle görsel olarak yatırımcıyı yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılamayacağı [m.48/f.3-b.(g)] 
düzenlenmiştir. 
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bulunmaya yetkili kurumlar ile gayrimenkul değerleme şirketlerinin reklam ve 

ilanları da gerçeğe aykırılıkla bağlantılı olarak ayrıca hüküm altına alınmıştır170. 

Sermaye piyasası kurumları kapsamında değinilmesi gereken son bir durum, 

derecelendirme kuruluşlarının kamuya yaptıkları açıklamalardır. Derecelendirme 

kuruluşları, derecelendirme faaliyeti sonucunda verdikleri derecelendirme notunu 

kamuya açıklamakla yükümlü oldukları gibi, açıklanan notu sürekli olarak izlemek 

ve güncellemek zorundadır. Bu kuruluşlar, derecelendirme çalışmasına son 

verilmesine ilişkin kararlarını da kamuya açıklayacaktır (Seri:V, No:51 Tebliği m.16-

17)171. Tebliğin 21. maddesinde, kamuya yapılan açıklamalarda kamunun “tam, 

doğru ve zamanında” bilgilendirilmesini sağlayıcı esaslara yer verilmiştir172. Keza 

Tebliğin çeşitli hükümlerinde derecelendirme faaliyetinin, dolayısıyla buna ilişkin 

açıklamaların gerçeğe uygun olmasını temin eden ilkeler belirtilmiş ve bu bağlamda 

derecelendirme kuruluşlarının, “Müşteri ve/veya borçluluğu temsil eden sermaye 

piyasası aracı hakkında yanlış ve yanıltıcı nitelikte olabilecek bir derecelendirme 

çalışması yapmaktan kaçınmak” zorunda oldukları ifade edilmiştir [m.15/f.1-b.(ç)]. 

Bunun dışında derecelendirme kuruluşlarının iş elde etmek için reklam yapmaları 

yasaklanmış olmakla beraber, tanıtıcı bilgiler içeren broşür dağıtabilecekleri, eleman 

aramaya yönelik ilan verebilecekleri, mesleki konularda bilimsel nitelikte faaliyetler 

bulunabilecekleri, eğitim-öğretim amacıyla ders verebilecekleri öngörülmüştür. 

Ancak bu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında, “abartılmış, hissi, gerçeğe uymayan ve 

ilgilileri aldatıcı ve yanıltıcı, deneyim noksanlıklarını istismar edici söz, görüntü ve 

bilgi unsurlarına yer verilmemesi veya bu izlenimin yaratılmaması”, “Yapılabilecek 

                                                
170 Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği 
(Seri:V, No:59) m.30 ve gayrimenkul değerleme şirketlerine ilişkin Seri:VIII, No:35 Tebliği 
m.22/A’da, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ndeki yasaklamalara ilişkin ifadelerle hemen 
hemen aynı olan düzenlemelere yer verilmiştir.   
171 Açıklamanın ne şekilde yapılacağı Tebliğin 26. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 
derecelendirme kuruluşları, derecelendirme notuna veya derecelendirme çalışmasına son vermeye 
ilişkin açıklamalarını, konunun sermaye piyasası araçları borsada işlem gören işletmelerle ilgili olup 
olmamasına göre, kamuya duyurulmak üzere borsaya ve SPK.’ya ya da yalnızca SPK.’ya iletecektir. 
Söz konusu kuruluşlar, diğer açıklamalarını ise resmi internet siteleri aracılığıyla veya diğer 
yöntemlerle yapacaklardır.  
172 Örneğin, yapılan açıklamalarda derecelendirmenin hiçbir şekilde derecelendirmeye konu müşteri 
(ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları) veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçları 
hakkında bir tavsiye niteliğinde olmadığı hususu da açıkça belirtilecektir [m.21/f.1-b.(c)].  
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iş ve hizmetler konusunda somut temeli olmayan bekleyişler yaratılmaması” gibi 

gerçeğe aykırılıkla ilintili sınırlamalar da yapılmıştır (m.24). 

Burada son olarak, sermaye piyasasına yön veren kurumların da kamuya 

çeşitli açıklamalar yaptığına ve bunlarda da gerçeğe aykırılıkla karşılaşılabileceğine 

dikkat çekmek gerekir. Örneğin SPK.’nın aldığı özel nitelikli kararlardan kamuoyunu 

ilgilendirenler, Kurulun haftalık bülteni ile ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulmaktadır 

(Ser.PK. m.22/f.2). Bunun gibi İMKB. ve VOB.’da gerçekleşen birçok işlem ve 

durum, borsa bülteni aracılığıyla ilgili kamuoyuna iletilmektedir (İMKB. 

Yönetmeliği m.64, VOB. Yönetmeliği m.138).  

5. Haber, Yorum ve Tavsiyelerde Gerçeğe Aykırılık 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın, gösterdiği etki bakımından önem 

taşıdığı konulardan biri de haber, yorum ve tavsiyelerdir. Özellikle kitle haberleşme 

araçları ile iletilen haber, yorum ve tavsiyeler, söz konusu araçların 

kitleselliklerinden kaynaklanan yüksek itibara ve geniş insan topluluklarına 

ulaşabilme niteliğine173 bağlı bir etkiye sahiptir. Keza birebir olarak gerçekleştirilen 

yorum ve tavsiyelerde de aradaki güven ilişkisine dayanan bir etkinlik ve 

yönlendirme ortaya çıkmaktadır. 

Sermaye piyasası bağlamında haberlerde gerçeğe aykırılık, genel olarak 

piyasayla ilgili olaylar hakkında, çeşitli iletişim araçlarıyla iletilen bilgilerin gerçeği 

yansıtmaması durumu şeklinde ifade edilebilir174. Oldukça geniş bir çerçeveye sahip 

olan bu tanımlama, daha önce değişik başlıklar altında değinilen birçok bilgiyi, 

örneğin kamuyu aydınlatma bağlamında belirli olgulara ilişkin olarak yapılan tüm 

açıklamaları içermektedir. Dolayısıyla burada esasen gazetecilik faaliyeti 

kapsamında, kitle iletişim araçlarıyla yayılan, dar anlamda haberlerin ele alınması 
                                                
173 İçel, Ünver, s.6. Kitle haberleşme araçlarının söz konusu nitelikleri, kamuoyunun oluşması ve 
düzenlenmesi bakımından son derece önemlidir (İçel, Ünver, s.13).  
174 Haber deyimi, sözlükte, “son zamanlarda geçen bir olay, yer alan bir olgu, değişen bir durumla 
ilgili olarak edinilen bilgi, duyulan söylenti” şeklindeki genel anlamının yanı sıra, “ülkede ve dünyada 
son gün veya günlerde yer alan olaylarla ilgili olarak basın, yayın ve iletişim organlarıyla kamuya 
iletilen her türlü bilgi” olarak da tanımlanmaktadır (Püsküllüoğlu, s.795).  
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uygun olacaktır175. Gazetecilik faaliyetinde oldukça değişik konularda haber 

yapılmaktadır. Sermaye piyasası açısından ise, ekonomi gazeteciliği olarak 

adlandırılan ve konusunu ekonomik olayların oluşturduğu gazetecilik türü öne 

çıkmaktadır176. Ekonomi gazeteciliğinin başlıca ilgi alanları, ekonomik büyüme 

tahminleri, tüketici fiyatları, işsizlik oranı, ithalat-ihracat rakamları gibi ülke 

ekonomisine ilişkin göstergeler, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin koşullarını 

belirleyen ekonomi politikaları, şirketlere veya belirli bir ticari sektöre ilişkin 

gelişmeler gibi konuların yanı sıra, finansal piyasalar ve bunun içerisinde sermaye 

piyasaları ve özellikle borsalardır. Ekonomi gazeteciliğine ilişkin içerik, basın, radyo, 

televizyon, teleteks ve internet gibi kitle haberleşme araçlarıyla yayılmaktadır177.        

Günümüzde hemen hemen tüm gazetelerin ayrı bir ekonomi sayfası bulunmakta ve 

bu sayfalarda sermaye piyasası ve çoğunlukla borsa hakkında birtakım haberler yer 

almaktadır. Hatta doğrudan ekonomi ve bunun içinde sermaye piyasası, borsa 

üzerine gazete ve dergiler yayınlanmaktadır. Keza radyo ve televizyonlarda da haber 

bültenlerinde ekonomiyle ilişkili politik haberlerden başka, doğrudan ekonomiyle 

ilgili haberlere yer verilmekte, ayrıca konusu ekonomi olan özel programlar 

hazırlanmaktadır178. İnternetteki ekonomi gazeteciliğinde ise, yazılı medyanın, radyo 

                                                
175 En önemli ve temel işlevi haber verme olan gazetecilik, genel bir tanımlamayla, haber malzemesi 
sayılan bilgilerin toplanması, düzenlenmesi ve dağıtılması faaliyeti olarak ortaya konulabilir. 
Gazetecilik açısından haber kavramı ise, bir olayın, fikrin veya sorunun özeti biçiminde tarif 
edilmektedir. Bkz.: Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayını, 1981, s.9-10, 55.  
176 Ekonomi gazeteciliği (Wirtschaftsjournalismus), hukuken belirlenmiş, dogmatik temelleri olan bir 
kavram olmayıp, medyada mevcut olan bir ayırımdır. Bu çerçevede ekonomi gazeteciliği, genel olarak 
girişim, girişimci ve üründen oluşan bir çerçevedeki ekonomik olaylarla meşgul olan gazetecilik 
faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tarife göre ise ekonomi gazeteciliği, ekonomik girişimler 
ve gelişmeler hakkında haber verme ve yorum yapmadır (Philipp Sieber, Die lauterkeitrechtlichen 
Grenzen des Wirtschaftsjournalismus, Bern, Stämpfli Publikationen AG, 2006, s.3 ve aynı sayfada 
dn.:2). Öte yandan gazeteciliğin çeşitleri arasındaki ayırım kesin olmayıp, bazı haberler farklı 
gazetecilik türlerinin bir arada olduğu bir görünüm arz edebilirler. Örneğin ülkenin ekonomi 
politikasına ilişkin bir haber, ekonomi gazeteciliğinin yanı sıra, politika gazeteciliği olarak da 
nitelenebilir. Bu gibi hallerde ilgili yayının, içerik itibariyle ağırlık noktasına bakılarak bir 
sınıflandırma yapılabilir (Sieber, s.5). Bununla birlikte şu da bir gerçektir ki, pratikte birçok olay, 
değişik ölçülerde ekonomik boyutlara sahip olabilmektedir. Dolayısıyla esasen farklı bir gazetecilik 
konusunu oluşturan bir haber, bu bağlamda ikincil bir özellik olarak ekonomik bir nitelik de 
taşıyabilmektedir. Örneğin sportif faaliyetlerle uğraşan ve hisse senetleri borsada işlem gören 
ortaklıklarla bağlantılı olarak, sporcu transferine veya sporcuların durumuna dair haberler, temelde 
spor gazeteciliğinin konusu olmakla birlikte, ekonomik sonuçları itibariyle ekonomi gazeteciliğini de 
ilgilendirmektedir.      
177 Sieber, s.9-15, 16.  
178 Ekonomi gazeteciliğinin tipik olarak dört hedef grubunun bulunduğu ileri sürülmüştür. Bunlardan 
birincisi, homojen olmayan, değişik halk kesimleri olup, söz konusu yayınlar bu kesime, yerel günlük 
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ve televizyonların internet siteleri ile yalnızca internette yayın yapan haber 

sitelerinden başka, başlı başına ekonomi üzerine hazırlanmış, sürekli güncellenen 

bilgilerin (örneğin hisse senedi fiyatlarının) yer aldığı siteler önemli bir role 

sahiptir179. 

Haberlerde gerçeğe aykırılık bakımından öncelikle haberlerin gerçekle olan 

ilişkisine değinmek gerekir. Gazetecilikte haber yapma, olayların gazeteci tarafından 

özetlenmesi şeklinde gerçekleştiğinden, haberler olaylarla özdeş değildir, bu nedenle 

haberlerdeki gerçek payı değişkendir. Bununla birlikte gazetecilikte olayların, 

olabildiğince aslına uygun olarak, objektif ve doğru bir biçimde yansıtılması 

esastır180. Ancak uygulamada çeşitli sebeplerle gerçeği yansıtmayan, daha yaygın bir 

ifadeyle yalan haberlerle karşılaşılabilmektedir181. 

Ekonomi gazeteciliği kapsamında oldukça geniş kitlelere ulaştırılan haberler, 

genel olarak birçok kişinin ekonomiye ilişkin kararlarını veya davranışlarını 

etkilemeye müsait bir yapıdadır. Hatta bu konuda yayınlanan her haber, piyasa 

faaliyetlerine bilinçli veya bilinçsiz bir müdahale niteliğindedir182. Bu bağlamda 

bilinçli bir şekilde yayılan yalan haberlerin sermaye piyasası bakımından taşıdığı 

tehlike açık olduğundan, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)’te suç olarak 

düzenlenmiştir183. Bundan başka Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 

Esaslar Tebliği (Seri:VIII, No:54) m.18’de, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları 
                                                                                                                                     
gazeteler ve televizyon haberleri aracılığıyla ulaştırılır. İkincisi belirli alana ilgi duyan vatandaşlara 
yönelik ekonomi gazeteciliği olup, ülke çapında yayın yapan günlük ve haftalık gazeteler ile haber 
dergileri bunlara hitap eder. Üçüncü olarak ise, özel uzmanlıkları olanlara yönelen ekonomi 
gazeteciliğinden söz edilebilir ve bu noktada ekonomi dergileri öne çıkar. Nihayet ekonomi 
gazeteciliği, ekonominin yönetici gruplarını da hedef alabilir (Sieber, s.15).          
179 Sieber, s.19.  
180 Tokgöz, s.53-54, 92. Ayrıca bkz.: Dönmezer, s.299. Bir durumu veya olayı, duruma veya olaya 
uygun olarak, herhangi bir değerlendirme yahut sübjektif çarpıtma olmaksızın aktarmak anlamındaki 
objektifliğin, ulaşılması güç bir ideal olduğu belirtilerek, objektifliğe yönelme 
(objektivitätsausrichtung) kavramına dikkat çekilmiştir. Objektifliğe yönelmenin ise yayınların 
gerçekten objektif olmasından çok, olayların esasına tarafsız olarak yaklaşmaya ve yorumları birtakım 
olgulara dayandırmaya çabalamak olduğu (Sieber, s.3) ifade edilmiştir.    
181 Haberlerin gerçeği yansıtmamasının, objektiflikten uzak olmasının, gazetecilik mesleğinin 
koşullarıyla bağlantılı sebepleri için bkz.: Dönmezer, s.301-302; Sieber, s.4.  
182 Sieber, s.34. 
183 Mevzuatımıza yalan haberlere ilişkin başka düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu hususta yukarıdaki 
“Ceza Hukukunda Gerçeğe Aykırılığın Sonuçları” başlığı kapsamında, “Nitelikli Gerçeğe 
Aykırılıkların Arandığı Haller” başlığı altındaki açıklamalara bakılmalıdır. Ayrıca bkz.: Dönmezer, 
s.302 vd.  
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borsada işlem gören ortaklıkların, kendileri hakkında basın-yayın organlarında veya 

genel olarak kamuoyunda çıkan önemli haberleri doğrulama yükümlülüğü 

öngörülerek, yalan haberlerin piyasayı etkilemesi önlenmek istenmiştir. 

Sermaye piyasasında yorum ve tavsiyeler, gazetecilik faaliyeti kapsamında 

kitle haberleşme araçlarıyla piyasayı etkileyebildiği gibi, danışmanlık faaliyeti 

çerçevesindeki bir sözleşme ilişkisinin gereği olarak da ortaya çıkabilmektedir. 

Belirli bir yönlendirme içermeyen yorum ve tavsiyeler, konuyla ilgili genel 

hükümlere tabidir. Buna karşılık yönlendirici niteliktekiler, Yatırım Danışmanlığı 

Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ’de (Seri: V, No: 55) özel olarak düzenlenmiştir184. Tebliğde, maddi bir 

menfaat karşılığında, belirli bir kişi, grup veya portföyün ihtiyaçlarına ilişkin 

yönlendirici yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak 

değerlendirilmiş, diğer yönlendirici yorum ve tavsiyeler ise bunun dışında 

tutulmuştur. 

Yatırım danışmanlığı kapsamındaki yorum ve tavsiyelerin gerçeği 

yansıtmasıyla ilgili olarak Tebliğin 11. maddesinde, danışmanlık faaliyetini 

gerçekleştiren yetkili kurumların, müşterilerine “gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya 

abartılmış bilgilere dayalı” tavsiyelerde bulunamayacakları, yatırım tavsiyelerinin, 

güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırılması gerektiği 

vurgulanmıştır. Yine faaliyet esasları arasında yer verilen bağımsızlık ilkesi (m.15) 

uyarınca söz konusu faaliyet, dürüst ve tarafsız bir şekilde yürütülecektir. 

Bundan başka, herhangi bir faaliyet, meslek veya işin yürütülmesi sırasında 

ve bunlarla ilgili olmak üzere süreklilik arz etmeyen, istisnai birkaç olaya dair olan 

veya aracı kurumların alım satıma aracılık faaliyetinin icrası esnasında müşterilerine 

yönelik sundukları yorum ve tavsiyeler ya da kitle haberleşme araçlarında185 yer alan 

                                                
184 Tebliğin 7. maddesi, belirli bir sermaye piyasası aracının alım satımını teşvik edici ifadeler içeren 
veya başka bir şekilde yatırımcıların kararlarını etkileyen yorum ve tavsiyelerin yönlendirici nitelikte 
olduğunu kabul etmektedir.  
185 Tebliğde, gazete, dergi, televizyon, radyo ve diğer dönemsel yayınlar gibi yazılı, görsel ve işitsel 
kitle iletişim araçları “medya”, finansal piyasalara ilişkin haber ve bilgi akışı sağlayan haber ajansları 
ile basın kuruluşlarının internet sayfaları dâhil olmak üzere, internet, elektronik posta gibi 
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yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı sayılmamış (m.7, 17) ve fakat bunlara 

ilişkin esaslar ayrıca düzenlenmiştir. Söz konusu esaslar arasında gerçeğe aykırılıkla 

ilişkili olarak ise, yorum ve tavsiyelerin objektif olması, halkı yanıltan ve aldatan, 

bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden tarzda veya “en sağlam”, “en iyi”, “en 

güvenilir” gibi sübjektif ve abartılı ifadelere kesinlikle yer verilmemesi, sunulan 

yorum ve tavsiyelerin, mutlaka güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle 

desteklenmesi, halka arzına ilişkin yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve 

eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, izahname ve sirkülerde yer alan 

bilgilerin esas alınması kullanılması, SPK.’nın faaliyet alanına giren konular 

hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması gibi 

ilkeler öngörülmüştür (m.18). 

Burada son olarak, Ser.PK. m.47’de, sermaye piyasası araçlarının değerini 

etkileyebilecek nitelikteki gerçeğe aykırı yorumların, yukarıda değinilen yalan 

haberlerle birlikte suç olarak düzenlenmiş olduğuna da işaret etmek gerekir. 

6. Alım Satımda Gerçeğe Aykırılık 

Alım satımda gerçeğe aykırılık, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında 

sermaye piyasası araçlarının ticaretine ilişkin her türlü gerçeği yansıtmayan 

durumları ifade etmektedir. Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımındaki gerçeğe 

aykırılık, gerek niteliği gerekse gösterdiği etki itibariyle daha önce değinilen gerçeğe 

aykırılıklardan farklıdır. Özellikle sermaye piyasası araçlarının piyasada oluşan 

fiyatlarıyla ilişkili gerçeğe aykırılık değerlendirmesi oldukça değişiktir ve zordur. 

Alım satımla bağlantılı gerçeğe aykırılıklar, diğer konulardan farklı olarak, piyasayı 

doğrudan etkileyen bir karaktere sahiptir. Başta yatırımcılar olmak üzere, tüm piyasa 

katılımcıları ve borsada oluşan fiyatlar bağlamında ve yapılan işlemin büyüklüğüyle 

orantılı olarak ülke ekonomisi, özetle; piyasa göstergelerini esas alan bütün ilgililer, 

oluşan durumun etki alanı içindedir. 

                                                                                                                                     
bilgisayarlarla oluşturulan her türlü iletişim ağı ile telefon, faks ve benzeri iletişim araçları “elektronik 
ortam” olarak adlandırılmıştır (m.3).  
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Alım satımda gerçeğe aykırılık, alım satıma ilişkin işlemlerin gerçekleştirilme 

süreciyle ilgili konularda ortaya çıkabileceği gibi, bizatihi alım satımın ekonomik 

açıdan gösterdiği etki çerçevesinde de söz konusu olabilir. Alım satım ekonomik 

niteliğiyle bağlantılı olarak, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve genel olarak 

piyasayı etkilemeye dönük alım satımlar, manipülasyon kapsamında, işleme dayalı 

manipülasyon terimi altında incelenmekte ve deyim yerindeyse ekonomik 

gerçeklikle bağdaşmayan bu işlemlerin gerçeğe aykırılığı, yapay kavramıyla ifade 

edilmektedir186. 

Alım satım işlemleri ve bunlardaki gerçeğe aykırılıklar, gerek birincil 

piyasalarda ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının satışında gerekse ikincil 

piyasalarda dolaşımda bulunan araçlar üzerinde gerçekleşebilir. Özellikle yapay 

birtakım amaçları olan alım satımlar bakımından, fiyatların düzenli bir biçimde 

kamuya açıklandığı organize piyasalar olan borsalar öne çıkmaktadır. 

Sermaye piyasası araçlarının birincil piyasada halka arz edilerek veya halka 

arz edilmeksizin satışında, satış fiyatı, satışın yapıldığı kişilerin kimliği vb. 

hususlarda gerçeğe aykırılıklar söz konusu olabilir. Örneğin halka arzda işlem yasağı 

bulunan kişilerin (Seri:VIII, No:22 Tebliği, Ek m.1), muvazaalı yollarla ilgili 

sermaye piyasası aracını satın alması gerçeğe aykırılık kapsamında 

değerlendirilebilir. Bundan başka doğrudan piyasayı veya fiyatları yapay olarak 

etkilemek yahut başka birtakım menfaatler sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve 

alım satımlar da bu çerçevede ele alınmalıdır187. Nitekim Aracılık Faaliyetleri ve 

Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Seri:V, No:46) halka arza 

aracılığın esaslarını düzenleyen 40. maddesinde, aracı kuruluşların, yapay piyasa 

yaratılması sonucunu verecek ya da aracılık komisyonu dışında, kendilerine veya 

üçüncü şahıslara menfaat sağlanmasına imkân tanıyacak tasarruflarda 

bulunamayacakları öngörülmüştür. 

                                                
186 İşleme dayalı manipülasyon fiili, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)’de suç olarak düzenlenmiş olup, 
çalışmanın sonraki bölümünde ayrıca ele alınacaktır.  
187 Bu noktada Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği 
(Seri:I, No:26) m.21 ve 21/A’da düzenlenen ve halka arz edilen hisse senetlerinin fiyatlarını 
etkileyebilecek alım işlemleri, yapay piyasa oluşturmayla karşı karşıyadır. Fiyat istikrarını sağlamayı 
amaçlayan bu hükümlere, ilgili suç tipi kapsamında tekrar değinilecektir.  
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İkincil piyasalarda ve özellikle borsalarda gerçekleşen alım satım 

işlemlerinde de çeşitli gerçeğe aykırılıklar ortaya çıkabilir. Borsada alım satım 

yapmak isteyenlerin, yetkili borsa üyelerine müşteri emri olarak anılan bir talepte 

bulunmaları ve üyelerin de bunu borsaya iletmeleri sürecinde, talebe aykırı, 

dolayısıyla müşterinin gerçek iradesini yansıtmayan bir alım satım yapılması veya 

gerçekte mevcut olmayan ya da bu yönde bir iradesi bulunmayan bir kişi adına işlem 

gerçekleştirilmesi, konuyla ilgili gerçeğe aykırılıklara örnek olarak gösterilebilir. 

Bahsedilen durumlara göre etkisi daha büyük ve aynı zamanda tespiti daha güç olan 

işlemler ise, piyasanın ekonomik işleyişine yapay olarak müdahale etmek, piyasayı 

hileli bir şekilde yönlendirmek amacıyla yapılan alım satımlardır. İMKB. 

Yönetmeliği’nin “Yapay Fiyat ve Piyasa” başlıklı 24. maddesinde, borsa üyelerinin 

yapay piyasa oluşturmak amacıyla yapamayacakları faaliyetler arasında birtakım 

alım satım işlemlerinden de söz edilmiştir. Bunun gibi VOB. Yönetmeliği’nde de 

borsada gerçekleşen işlem ve oluşan fiyatların, işleme dayalı manipülasyon suçu 

kapsamına giren bir nitelik taşıması, borsa yönetiminin müdahalesini gerektiren 

olağanüstü durumlardan biri olarak değerlendirilmiştir [m.98/f.2-b.(a)]. 

Öte yandan alım satım işlemlerinin, özellikle borsalar nezdinde zorunlu 

olarak aracı kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi, söz konusu işlemlerdeki 

gerçeğe aykırılıklarda da bu kurumların rolünü önemli hale getirmektedir. İlgili 

Tebliğde (Seri:V, No:46) aracı kuruluşların, yatırımcıların hak ve yararlarını 

zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı işlemlerde bulunamayacakları, herhangi bir 

şekilde gelirlerini artırmak amacıyla gereksiz alım-satım yapmaya yol 

açamayacakları öngörülmüştür [m.58/f.1-b.(l) ve f.2]. Tebliğin Ek 1. maddesinde ise, 

aracı kuruluşların yönetici ve çalışanları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin, 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 satımı fiillerine188 katkıda bulunmak, yardımcı olmak 

veya zemin hazırlamak sonucunu doğurabilecek iş ve işlemlerde bulunamayacakları 

ayrıca hüküm altına alınmıştır. 

                                                
188 Belirtmek gerekir ki bu fiiller, aynı ifade tarzıyla Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)’de suç olarak 
ceza yaptırımına bağlanmıştır. 
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Benzer şekilde belirli bir portföyü yönetme veya işletme faaliyetinde bulunan 

sermaye piyasası kurumlarının, portföyleriyle ilişkili olarak yaptıkları alım 

satımlarda da gerçeğe aykırılıklar söz konusu olabilir. Portföy yöneticiliğinde, 

müşterinin iradesi olmadan veya iradesine aykırı olarak, gerçeğe aykırı yollarla alım 

satım yapılması, kişisel kazanç sağlamak amacıyla müşterilerin gereksiz alım satım 

yapmasına sebep olunması (Seri:V, No:59 Tebliği, m.12) gerçeğe aykırılık 

kapsamında değerlendirilebilir. Bunun dışında yönetilen veya işletilen portföyün 

artırılması veya azalmasının önlenmesi amacıyla olağan fiyatların dışında189 yapılan 

alım satım işlemleriyle de karşılaşılabilmektedir. SPK.’nın 10.06.2005 tarih ve 

23/748 sayılı ilke kararında190, menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım 

fonlarının malvarlığının, her ne surette olursa olsun yapay ve/veya rekabeti bozucu, 

piyasa fiyat ve oranlarından bariz derecede farklılık gösteren iş ve işlemler yoluyla 

artırılamayacağı veya azalmasının önlenemeyeceği belirtilmiştir. 

Burada son olarak, repo olarak anılan ve menkul kıymetlerin geri alma 

taahhüdü ile yapılan satımındaki gerçeğe aykırılıklara değinilebilir. Repo işleminin 

gerçekte mevcut olmayan veya satıcının mülkiyetinde bulunmayan bir menkul 

kıymet üzerinde gerçekleştirilmesi ya da aynı menkul kıymetin repo işlemiyle birden 

fazla kişiye satılması, ilgili makbuz ve dekontlarda sahtecilik yapılması halleri bu 

konudaki gerçeğe aykırılıklara örnek olarak gösterilebilir191. 

7. Diğer Konularda Gerçeğe Aykırılık 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılıkların ortaya çıktığı temel konular 

yukarıda incelenmekle birlikte, bu tasnifin içinde yer almayan bazı önemli 

hususlardaki gerçeğe aykırılıklara da değinmekte yarar vardır. Bunların başında 

kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin gerçeğe aykırılıklar gelmektedir. 

                                                
189 İlgili tebliğlerde yatırım ortaklıklarının, yatırım fonlarının ve portföy yöneticiliği yapmaya yetkili 
kurumların, portföydeki varlıkların satımında veya portföye varlık alınmasında rayiç değerin esas 
alınacağı ve borsada işlem gören varlıklar bakımından borsa fiyatının rayiç bedel olduğu 
öngörülmektedir.     
190 Karar 2005/24 sayılı SPK. Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır. 
191 Karşılıksız olarak sermaye piyasası araçlarının geri alım taahhüdü ile satımı, Ser.PK. m.47/f.1-
b.(A)-alt b.(7)’de suç olarak düzenlenmiş olup, çalışmanın sonraki bölümünde incelenecektir.  
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Söz konusu araçlarla ilgili olarak, bunların ihracı, alım satımı, finansal haklar esas 

olmak üzere ve diğer hak ve yetkilerin kullanılması gibi işlemler dolayısıyla MKK. 

nezdinde tutulan kayıtlarda çeşitli sebeplerle yanlışlık veya eksiklik olabilir. Bu 

ihtimal, Ser.PK. m.10/A’da ve buna dayalı olarak çıkarılan mevzuatta özel hukuk 

bağlamında dikkate alınmış ve gerçeğe aykırılık nedeniyle doğan zararlardan dolayı 

tazminat sorumluluğu düzenlenmiştir. 

Burada işaret edilmesi gereken bir başka konu, halka açık anonim 

ortaklıklarda örtülü kazanç aktarımıdır. Ser.PK. m.15’in son fıkrasında, söz konusu 

ortaklıkların, yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkili oldukları kişilerle, 

gerçek değerinden farklı fiyat, ücret ve bedel içeren işlemler yapmak gibi yollarla 

kârlarını veya malvarlıklarını azaltmaları yasaklanmış ve böylece şirketin ortağı 

konumundaki yatırımcıların zarar görmeleri önlenmek istenmiştir. Bu davranışlar, 

m.47/f.1-b.(A)-alt b.(6)’da suç olarak düzenlenmiş olup, konunun gerçeğe aykırılıkla 

ilişkisi nedeniyle çalışmanın sonraki bölümünde özel olarak ele alınacaktır. 

Son olarak, yine halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında oy 

kullanma işlemleriyle bağlantılı olarak da birtakım gerçeğe aykırılıklarla 

karşılaşılabilir. Bu noktada vekâleten oy kullanma (Seri:IV, No:8 Tebliği) veya 

birikimli oy kullanma sistemi (Seri:V, No:29) özel bir önem taşımakta olup192, 

vekaletnamenin kendisiyle ilgili veya içeriğine aykırılıktan kaynaklananların yanı 

sıra, mükerrer oy kullanılması şeklinde de gerçeğe aykırılık söz konusu olabilir. 

C. Gerçeğe Aykırılığın Önlenmesi 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın gösterdiği etki ve taşıdığı önem 

bağlamında, piyasada ortaya çıkan ve yukarıda ana hatlarıyla değinilen gerçeğe 

aykırılıkların önlenmesi de son derece kritik bir konudur. Bu hususta piyasanın 

                                                
192 Birikimli oy sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Yavuz Akbulak, “Halka Açık Anonim 
Şirketlerde Birikimli Oy Kullanımı”, (çevrimiçi) http://www.legalisplatform.net/makale-
detay.asp?ID=43&syf=8, 04.10.2008; Şaban Kayıhan, “Türk Hukukunda Halka Açık Anonim 
Ortaklıklarda Azınlığın Yönetime Girmesi İmkanı: Birikimli Oy Sistemi”, (çevrimiçi) 
http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd14/sbd-14-08.pdf, 04.10.2008.  
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düzenlenmesi ve denetlenmesi iki temel nokta olarak öne çıkmaktadır. Nitekim 

Ser.PK. m.1’de Kanunun konusunun, belirli amaç ve kapsamda düzenleme ve 

denetleme yapmak olduğu belirtilmiştir193. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve 

kararlılık içinde çalışması, tasarruf sahiplerinin haklarının korunması yönünden 

doğurduğu olumsuz sonuçlar itibariyle gerçeğe aykırılığın engellenmesi de sözü 

edilen düzenleme ve denetleme faaliyetinin başlıca hedeflerinden biridir. Yine 

bunların bir parçası olarak tedbir ve yaptırımlar da gerçeğe aykırılığın önlenmesinde 

önemli araçlardır. Söz konusu önleyici mekanizmaların uygulamaya geçirilmesinde 

SPK. başta olmak üzere sermaye piyasasına yön veren kurumlar rol almaktadır.  

Dolayısıyla gerçeğe aykırılığın önlenmesinde de bu kurumların çalışmaları ön 

plandadır. Özellikle SPK.’nın düzenleme, denetleme ve buna bağlı olarak tedbir alma 

ve yaptırım uygulama şeklindeki görev ve yetkileri konunun esasını oluşturmaktadır. 

1. Düzenleme Yoluyla Gerçeğe Aykırılığın Önlenmesi 

Düzenleme faaliyeti, sermaye piyasasına ilişkin hususların birtakım kurallara 

bağlanarak disiplin altına alınması, öngörülen şekilde organize edilmesini ifade 

etmektedir. Buna göre başlı başına belirli bir konuda düzenleme yapılmış olması, bu 

yolla sağlanan düzen sayesinde, dolaylı olarak gerçeğe aykırılıkların önlenmesine de 

hizmet edecektir. Bununla birlikte yapılan genel düzenleme bazen yeterli olmamakta, 

özel olarak gerçeğe aykırılıkları önlemeyi hedefleyen normlara yer verilmesi ihtiyacı 

da ortaya çıkabilmektedir. 

Sermaye piyasası mevzuatı incelendiğinde çeşitli konulardaki olası gerçeğe 

aykırılıkları önlemeye dönük birçok düzenleme bulunmaktadır. Bu bağlamda ortak 

                                                
193 “Kanunun konusu, etkin ve yaygın katılımın sağlanması amacına dönük olarak, sermaye 
piyasasının: a- Güven, b- Açıklık, c- İstikrar-kararlılık içinde çalışmasını temin d- Tasarruf 
sahiplerinin hak ve yararlarını korumak için düzenleme ve denetleme yapmak olarak 
tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, Kanunun konusunu düzenleme ve denetim yapmak 
oluşturmakta; fakat, yapılacak düzenleme ve denetimin kapsam ve sınırını (a-d) de sayılanlar 
belirlemektedir. Sayılan amaçlar dışında başka bir maksatla düzenleme ve denetleme yapmak 
mümkün değildir” (Şengül, s.7).  
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özellikleri dikkate alınmak suretiyle konuyla ilgili genel birtakım düzenleme 

yaklaşımlarını saptamak mümkündür. 

Genel düzenleme yaklaşımlarının başında çeşitli işlem ve faaliyetlerin izin 

alma yükümlülüğüne veya ön denetime tabi tutulması gelmektedir. Söz konusu 

düzenleme yaklaşımıyla, ilgili konunun, doğal olarak gerçeğe aykırılık yönünden de 

incelenmesi sağlanmakta ve böylece baştan itibaren gerçeğe aykırılığın önüne 

geçilmek istenmektedir. 

Örneğin temel sermaye piyasası faaliyetlerinden biri olan ihraç faaliyetinde, 

sermaye piyasası araçlarının SPK.’ya kaydettirilmesi zorunluluğu ve bu kapsamda 

Kurul’un ilgili bilgi ve belgeleri incelemesi ve özellikle inceleme sonucunda kayıttan 

imtina yetkisinin bulunması, gerçeğe aykırılığın önlenmesi açısından çok 

önemlidir194. Ser.PK. m.5’te ve her bir sermaye piyasası aracının ihracını, Kurul 

kaydına alınmasını düzenleyen ilgili tebliğlerde, SPK.’nın, başvuru belgelerindeki 

açıklamaların “yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın 

istismarına yol açacağı” sonucuna varması, kayda almama gerekçesi olarak 

düzenlenmiştir. Yine bu kapsamda ilgili tebliğlerde, sermaye piyasası araçlarının 

halka arzına ilişkin ilan ve reklâm metinlerinin yayınlanmadan önce SPK.’ya 

sunulması, Kurul’un, gerekli gördüğünde metinlerde değişiklik yapılmasını 

isteyebilmesi ve değişiklik yapılmadan bunların yayınlanamaması öngörülerek, bir 

nevi ön denetim mekanizması aracılığıyla halkın yanıltılmasına sebep olabilecek 

gerçeğe aykırılıkların önüne geçilmesi hedeflenmiştir195. 

                                                
194 “…SPK’ya halka açılmak üzere yapılan başvurular sırasında gerçekleştirilen incelemelerde de 
finansal bilgi manipülasyonu uygulamaları ile karşılaşılabilmektedir. Bu durumda halka açılma 
başvurusunda bulunan Şirketin finansal tabloları düzeltilerek, diğer bir ifade ile finansal bilgi 
manipülasyonu uygulamalarının finansal tablolar ile izahname ve sirkülerlerde yer alan bilgiler 
üzerindeki etkisi giderilerek, finansal bilgilerin doğru bir şekilde kamuya açıklanması sağlanmakta ya 
da halka açılma başvurusu ilgili şirket tarafından geri çekilmektedir. Dolayısıyla, her iki durumda da 
finansal bilgi manipülasyonu uygulaması kamuya açıklanmayabilmektedir” (Küçüksözen, Finansal 
Bilgi Manipülasyonu, s.221-222).    
195 Ser.PK. m.6/f.2’de ilan ve açıklamalarda sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasının 
resmi bir teminat olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamayacağı 
belirtilmiş, ilgili tebliğlerde de bu işlemin, ihraç edilen sermaye piyasası aracının ve ihraççısının, 
Kurul veya kamu tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceği ve reklâm amacıyla kullanılamayacağı 
vurgulanmıştır. Bu hükümler, SPK.’nın ön denetimine rağmen kamuya açıklanan bilgi ve belgelerde 
gerçeğe aykırılıkların bulunabileceği ihtimalini de dikkate alan bir nitelik taşımaktadır. Bununla 
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İzne tabi tutma yaklaşımının bir başka temel örneği, sermaye piyasasındaki 

fon arz ve talebinin karşılaşmasında çeşitli şekillerde rol alan ve piyasanın önde 

gelen unsurlarından biri olan sermaye piyasası kurumlarının kuruluş ve 

faaliyetlerinin SPK.’nın iznini gerektirmesidir (Ser.PK. m.31 vd.). Elbette ki SPK., 

bu süreçlerde sunulan bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırılık yönünden de inceleyecek 

ve buna göre kararını verecektir. 

Gerçeğe aykırılığın önlenmesine hizmet eden ikinci bir genel düzenleme 

yaklaşımı, dönemsel olarak veya önceden belirlenen çeşitli durumların ortaya 

çıkmasına bağlı olarak ve fakat talep olmaksızın SPK. ve piyasaya yön veren diğer 

kuruluşlara bilgi ve belge iletilmesinin öngörülmesidir. Örneğin ihraççıların ve 

sermaye piyasası kurumlarının finansal belgelerini Kurula ve Borsaya gönderme 

yükümlülüğünün düzenlenmesi, söz konusu belgelerdeki gerçeğe aykırılıkların 

tespitine imkân sağlaması bağlamında gerçeğe aykırılığın önlenmesine de katkıda 

bulunmaktadır. Piyasaya yön veren kuruluşlara bilgi ve belge isteme yetkisinin 

verilmesi veya farklı bir anlatımla talep üzerine bilgi ve belge verilmesi şeklindeki 

işleyiş ise daha çok gözetim ve denetimle ilişkili olarak önleyici bir niteliğe sahiptir. 

Genel düzenleme yaklaşımı olarak nitelendirilebilecek bir başka yöntem, 

çeşitli konularda birtakım standartlara veya kalıplara yer verilmesidir. Bu yolla şekil 

ve içerik yönünden ortak bir düzen geçerli olmakta ve farklı tercihlere dayalı 

uygulamalardan kaynaklanan gerçeğe aykırılıklar da önlenmektedir. 

Bu bağlamda sermaye piyasasındaki değişik işlem ve faaliyetlerde kullanılan 

bazı belgeler bakımından şablon özelliğindeki düzenlemelere rastlamak mümkündür. 

Örneğin halka arz işleminde kullanılan izahname ve sirküler açısından birtakım 

standartlar öngörüldüğü gibi, halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında 

vekâleten oy kullanılmasında veya çağrı yoluyla vekâlet toplanmasında, ilgili 

tebliğin ekinde bulunan vekâletname formlarının kullanılması zorunlu kılınmıştır. Bu 

konuda çok daha önemli örnekler, sermaye piyasası araçlarına ilişkin 

                                                                                                                                     
birlikte kayda alma sürecinin, genel olarak gerçeğe aykırılıkların önlenmesinde önemli bir işleve sahip 
olduğu tartışmasızdır.    
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düzenlemelerdir. Gerek hisse senetleri gerekse tahviller için çıkarılan ayrı 

tebliğlerde196, bunların basımında kullanılacak kâğıdın niteliği, renk, desen ve 

boyutları gibi şekli unsurların yanı sıra içeriğine dair de belirlemeler yapılmıştır. 

Keza banka bonosu, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri için de benzer 

standartlar öngörülmüştür. 

Bunun gibi bilgi ve belge verme yükümlülüğünde de çoğu durumda verilecek 

bilgi ya da belgenin şekil ve esasları belirlenmek suretiyle bunların ilgili oldukları 

konular bakımından, öngörülen çerçevede gerçeği yansıtmaları amaçlanmaktadır. 

Örneğin Ser.PK.’da halka arz yoluyla yapılan satış sonuçları (m.9/f.2), izahnamedeki 

değişiklikler (m.10/f.2) ve kamunun aydınlatılmasında özel durumlar (Ser.PK. 

m.16/A-f.2) hakkında verilecek bilgilerin, önceden saptanan biçim ve içerikte 

iletilmesi düzenlenmiştir. 

Benzer şekilde bazı faaliyetler bakımından, faaliyet sürecini, yapılan 

işlemlerin içeriğini saptayan ve uluslararası boyutu da bulunan standartlar söz 

konusu olabilmektedir. Örneğin SPK. ve borsaya gönderilmesi ve kamuya 

açıklanması da söz konusu olan finansal tablo ve raporların tespit olunacak şekil ve 

esaslara, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uymak 

suretiyle düzenleneceği belirtilmiş (Ser.PK. m.16/f.1), ilgili tebliğlerde konuyla ilgili 

standartlara ve formlara yer verilmiştir. Bu hususta ayrıca finansal belgelerin 

hazırlanmasında uluslararası muhasebe/finansal raporlama standartlarının esas 

alınması hüküm altına alındığı gibi, bu amaçla Ser.PK. Ek m.1 ile Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu kurulmuştur197. Muhasebe standartlarından başka, bağımsız 

denetleme ve değerleme faaliyetlerinde de gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte 

standartlar mevcuttur198.  Bütün bu düzenlemeler, ilgili faaliyetler sonucunda 

                                                
196 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ (Seri: I, No: 5), Tahvillerin Şekil Şartlarına İlişkin 
Tebliğ (Seri: II, No: 11). 
197 Ser.PK. Ek m.1 göre Kurul’un amacı, finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, 
karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesini ve 
benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak 
ve yayınlamaktır.  
198 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in (Seri:X, No:22) ekinde 
Tebliğde düzenlenen konuların Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları’na karşılık gelen kısımları 
belirtilmiştir. Değerleme faaliyetleri bakımından ise, Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme 
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düzenlenecek belge ve raporların gerçeği tam olarak yansıtması için sahip olması 

gereken asgari ölçüleri belirlemektedir. 

Genel düzenleme yaklaşımları içinde değinilebilecek son bir nokta, sermaye 

piyasası kurumlarının faaliyetleriyle ilişkili olarak, meslek kuralı niteliğinde 

belirlenen faaliyet esasları veya ilkeleri arasında yer alan ve gerçeğe aykırılığın 

önlemesi işlevini de gören kurallardır199. Bu bağlamda SPK. düzenlemeleri 

incelendiğinde, çeşitli sermaye piyasası faaliyetleri bakımından ortak bazı mesleki 

ilkelerin kabul edildiği görülmektedir200. Öncelikle mesleki yeterlilik ilkesi 

kapsamında, sermaye piyasası kurumlarında çalışanların belirli bir mesleki yeterliğe 

sahip olması öngörülerek201, bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan gerçeğe 

                                                                                                                                     
Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45) çıkarılmış ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 
yapılan değerleme işlemlerinde değerlemeyi yapanların, Tebliğin ekinde yer alan Uluslararası 
Değerleme Standartlarına aynen uymak ve bunları uygulamak zorunda oldukları düzenlenmiştir 
(m.2/f.1).   
199 Terim olarak meslek kuralları, belirli bir mesleğe mensup olanların benimsediği mesleki ilkelerin, 
yazılı hukuk normu haline getirilip, yaptırıma bağlanmasını ifade etmektedir (Sumer, Sermaye 
Piyasasında Meslek Kuralları, s.17; İsmail Kayar, “Sermaye Piyasasında Mesleki ve Etik Kurallar 
Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2005/2, s.101. Türk 
Hukukunda meslek kurallarını oluşturma yetki ve görevi esasen kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarına bırakılmış olup, bu çerçevede sermaye piyasası meslek kuralları, sermaye piyasasının 
güven, açıklık, istikrar içinde çalışması ve yatırımcının korunması amacıyla, sermaye piyasası 
kurumları ve çalışanlarının faaliyet ve çalışma esaslarını düzenleyen, meslek kuruluşları tarafından 
oluşturulmuş ve uyulmaması disiplin yaptırımına bağlanmış kurallar şeklinde tanımlanmıştır (Kayar, 
s.102). Buna karşılık Sumer, yaptığı tanımda söz konusu kuralların meslek kuruluşları tarafından 
oluşturulması gereğine yer vermeyerek, sermaye piyasası kurumlarının faaliyet esaslarını düzenleyen 
tüm kuralları bu kapsamda değerlendirmiş ve Türk Sermaye Piyasası Hukuku’ndaki meslek 
kurallarını, Ser.PK.’da ve sermaye piyasası faaliyetlerini düzenleyen SPK. Tebliğlerinde yer alan ve 
meslek örgütlerince benimsenen kurallar olarak incelemiştir (Sumer, Sermaye Piyasasında Meslek 
Kuralları, s.20, 86 vd.).  
Konuya düzenleme faaliyeti bağlamında yaklaşıldığında, meslek kuralı deyiminin genel anlamıyla ele 
alınması ve mesleki hususlara ilişkin ilke bazındaki tüm düzenlemelerin bu çerçevede 
değerlendirilmesi yerinde olacaktır.        
200 Bu konuda, sermaye piyasası ile ilgili uluslararası standartları belirlemek ve sermaye piyasasını 
düzenleyen kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak amacını taşıyan ve SPK.’nın da üyesi olduğu 
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (International Organization of Securities 
Commissions, IOSCO) tarafından da birtakım meslek ilkeleri kabul edilmiştir. Finansal şirketlerin 
faaliyetlerinde uyacakları temel meslek kuralları, dürüstlük ve adil olma, özen gösterme, yeterlilik, 
müşteriyi tanıma, müşteriyi bilgilendirme, menfaat çatışmalarından kaçınma, mesleki düzenlemelere 
uyma şeklinde belirlenmiştir [(çevrimiçi) http://www.iosco.org/library/resolutions/pdf/IOSCORES4. 
pdf, 20.10.2008; Sumer, Sermaye Piyasasında Meslek Kuralları, s.32-34; Kayar, s.102].    
201 Ser.PK. m.22/f.1-b.(t)’de sermaye piyasası kurumu personelinin mesleki eğitimi, mesleki yeterliliği 
ve mesleki ehliyetlerini gösterir sertifika verilmesine ilişkin esasları belirleme yetki ve görevi SPK.’ya 
verilmiş ve buna dayalı olarak çıkarılan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama 
ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de (Seri:VIII, No:34) konuyla ilgili esaslar 
düzenlenmiştir. Bundan başka her bir sermaye piyasası faaliyeti bakımından mesleki yeterlilik ilgili 
tebliğlerde ayrıca gözetilmiştir.    
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aykırılıkların da önüne geçilmektedir. İkinci olarak ise, mesleki faaliyetin dürüst ve 

faaliyetin niteliğine göre tarafsız yürütülmesini ifade eden ve genellikle bağımsızlık 

ilkesi şeklinde düzenlenen kural öne çıkmaktadır202. Buna göre dürüst davranma, 

gerçeğin tam olarak yansıtılmasını, tarafsızlık ise objektif olarak var olana, yani 

gerçeğe yönelmeyi gerektirmesi bakımından gerçeğe aykırılığın önlenmesinde önem 

taşımaktadır. Bu konuda üçüncü bir ilke olarak, mesleki özen ve titizlik ilkesinden de 

söz etmek gerekir. Söz konusu ilke uyarınca, mesleğin basiretli bir biçimde icra 

edilmesinden başka, mesleğe ilişkin tüm kurallara eksiksiz uyulması icap etmekte ve 

sonuçta gerçeğe uygun, dürüst bir faaliyetin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir203. 

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TSPAKB.’nin, üyesi olan 

aracı kuruluşlara yönelik meslek kuralları düzenlemesinde; genel ilkeler başlığı 

altında, yukarıda da değinilen dürüst ve adil davranma, mesleki özen ve titizlik 

ilkelerinin yanı sıra, saydamlık ilkesine (m.8) yer verilmiş olup, bu son ilke, mesleki 

faaliyet sırasında kurulan ilişkilerde ve gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili tüm 

tarafların ve kamu kurum ve kuruluşlarının, mevzuatın ve mesleki teamüllerin 

gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirilmesi gereğini 

içermektedir. Müşterilerle ilişkiler bağlamında ise, müşteri talimatlarına uyma, bilgi 

verme ve müşteri menfaatlerini gözetme ilkeleri (m.13-15), aracı kuruluşların 

yatırımcıların gerçek iradelerine uygun hareket etmelerini, yapılan işlemlerle ilgili 

olarak onları doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirmelerini ve yanıltıcı 

hareketlerle menfaatlerine zarar vermemelerini öngörerek, bu konudaki gerçeğe 

aykırılıkları önleyici bir işlev de görmektedir. Aracı kuruluşların kendi aralarındaki 

ilişkiler bakımından, haksız rekabetin önlenmesi ile ilan ve reklamlara ilişkin mesleki 

                                                
202 Yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, bağımsız denetleme, derecelendirme, değerleme 
faaliyetleri hakkındaki tebliğlerde bağımsızlık ilkesi, ortak bir ifadeyle, mesleki faaliyetin dürüst ve 
tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünü biçiminde ortaya konmaktadır.  
203 Mesleki özen ve titizliğin asgari ölçüleri, bağımsız denetleme faaliyetine ilişkin olarak, “Gerekli 
özen ve titizliğin asgari kıstası, bağımsız denetim standartlarına eksiksiz uyulmasıdır. Buna göre, bir 
bağımsız denetçi bağımsız denetim faaliyetini gerektiği şekilde planlamak, program yapmak, yeterli 
miktarda, uygun nitelikte ve güvenilir bağımsız denetim kanıtı toplayarak inceleme yapmak, temiz ve 
düzenli çalışma kâğıtları hazırlamak, finansal tabloların gerçekliği ve doğruluğu hakkında dürüst ve 
doğru bir yargıya ulaşmak ve görüşünü, özen ve titizlikle düzenleyeceği bağımsız denetim raporunda 
açıklamak zorundadır” (Seri:V, No:22 Tebliği, İkinci Kısım, m.14) şeklinde ifade edilmiştir.  
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kurallar (m.19-20) da gerçeğe aykırılığı önleme özelliğini taşımaktadır204. Nihayet 

aracı kuruluş çalışanlarına yönelik mesleki yeterlilik ve mesleki özen ve titizlik 

ilkeleri (m.21-22) de burada söz edilmesi gereken ilkelerdendir. 

Yukarıda bahsedilen genel düzenleme anlayışlarından başka, her bir sermaye 

piyasası faaliyetine ilişkin, gerçeğe aykırılığı önleme amacını güden özel 

düzenlemeler de bulunmaktadır. İhraç faaliyetinde, daha önce değinilen genel 

düzenlemelere ilave olarak, halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının satışına 

yönelik ilan ve reklâmların, ilk defa yapılması halinde sirkülerle aynı gazetelerde 

yayımlanması zorunlu tutulmuş, daha sonra ise sirkülerin yayınlandığı gazetelerin 

yayın tarihlerini açıkça belirtmek şartıyla, istenilen yazılı ve görsel yayın araçlarıyla 

ilan ve reklâma devam edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde 

yatırımcıların, halka arza ilişkin olarak izahname ve sirküleri esas almaları 

sağlanmaya çalışılmakta, ilan ve reklâmların bunların önüne geçerek, yanıltıcı bir 

durumun ortaya çıkması önlenmektedir205. Öte yandan sermaye piyasası araçlarının 

halka arzında birtakım satış yöntemlerinin öngörülmesinin (Seri:VIII, No:22 

Tebliği), satışlarla ilgili gerçeğe aykırılıkların giderilmesi amacının bulunduğu da 

ileri sürülmüştür206. 

                                                
204 Haksız rekabetin önlenmesi kapsamında,  aracı kuruluşların müşteri elde etmek amacıyla, diğer 
aracı kuruluşların faaliyetleri, verdikleri hizmetler ve finansal gücü hakkında yanlış, yanıltıcı ve 
kötüleyici beyanlarda bulunarak doğrudan veya dolaylı şekilde menfaatler sağlamayacakları, 
kendilerinin veya yöneticilerinin özellikleri, faaliyetleri, müşterilere verdiği hizmetler, mesleki 
deneyim ve yeterlilikleri konusunda yanıltıcı açıklamalarda bulunmayacakları, manipülatif işlem 
yapmayacakları, bu tür işlemlerin yapılmasını engellemek için gerekli özeni gösterecekleri ve bu 
işlemlere bilerek imkân tanımayacakları ifade edilmiştir. Özellikle manipülatif işlemlerin yapılmasının 
engellenmesi, buna imkân tanınması konusundaki yükümlülük, gerçeğe aykırılığın önlenmesi 
açısından dikkate çekicidir. Bunun gibi ilan ve reklâmlar konusunda da aracı kuruluşların, finansal 
yapılarına, sundukları hizmet ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin duyuru, ilan ve reklâmlarında 
dürüst ve gerçekçi olacakları, reklâmlarının müşterileri aldatıcı, küçük düşürücü, yanıltıcı veya 
deneyim ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olmamasına özen gösterecekleri, menkul 
kıymetlerin alış ve satışına ilişkin ilan ve reklâmlarda yatırımcıları yanlış yönlendirecek ifadeler 
kullanamayacakları öngörülerek, gerçeğe aykırılık önlenmek istenmiştir.   
205 İlan ve reklâmların bilgilendirme yerine duyuru aracı niteliğini taşıması ve izahnameyi işlevsiz hale 
getirmemesi gerektiği konusunda bkz.: İhtiyar,s .144-145.   
206 “Halka arzda bulunacağı varsayımı ile yola çıkıp, sırf Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
kapsamındaymış intibaını yaratmak isteyenlerin veya bu Kanun’un getirdiği bazı imkânlardan 
yararlanmayı planlayanların, halka arz prosedürüne rağmen, menkul kıymetlerin halka arz yerine belli 
ellerde toplamak amacıyla gerçek satış yapmadıkları, piyasada çeşitli şikâyetlere neden olduğundan bu 
sorunu belli oranda gidermek için, umumi, objektif ve gayrişahsî yöntemler geliştirilerek bunların 
tebliğ haline getirildiği anlaşılmaktadır” (Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.180).   



 220 

Yatırım faaliyetleri kapsamında özellikle borsada gerçekleştirilen alım satım 

işlemleri açısından, yatırımcıların bu yöndeki emirlerinin veriliş şekli, içermesi 

gereken bilgiler, fiyat belirleme biçimleri, geçerlik süresi vb. hususlar detaylı bir 

şekilde düzenlenerek, bu aşamadaki gerçeğe aykırılıkların da önüne geçilmek 

istenmiştir. Keza borsadaki fiyatlar hakkında da ayrıntılı hükümlere yer verilmiş, 

örneğin fiyat aralıkları, fiyat adımları ve fiyat değişme sınırları hükme bağlanarak, 

fiyatların makul bir düzeyde oluşması hedeflenmiştir. Böylece fiyatların ani düşüş ve 

çıkışına bağlı yanıltıcı durumların ortaya çıkması da engellenmeye çalışılmaktadır207. 

Bunun gibi, emir büyüklükleri veya pozisyon limitlerine ilişkin düzenlemeler de 

benzer bir işleve sahiptir. Yine bu kapsamda repo ve ters repo işlemlerinde, işleme 

konu menkul kıymetlerin TCMB.’nin yaptığı düzenlemelere uygun olarak depo 

edilmiş olması zorunluluğunun öngörülmesinin (Seri V, No:7 Tebliği, m.9), özellikle 

mevcut olmayan bir menkul kıymetin satılması şeklindeki karşılıksız uygulamasının 

önüne geçme amacını taşıdığı belirtilmektedir208. Bundan başka, temelde sahip 

olunmayan sermaye piyasası araçlarının satımını ifade eden açığa satışı işlemlerinde, 

ilgili satış emrinin açığa satış niteliğinde olduğunun açıkça belirtilmesi zorunlu 

tutularak ve işlemlerde fiyatı sınırı getirilerek (Seri:V, No:65 Tebliği m.28, 29), söz 

konusu işlemlerin yanıltıcı bir piyasa veya yapay fiyat oluşumuna sebep olması 

önlenmektedir209. 

Gerçeğe aykırılığın önlenmesine dair özel düzenlemelere bir başka örnek, 

aracılık faaliyetleriyle ilişkili belge ve kayıt düzeni olup, bu kapsamda müşteri 

emirlerinin alınması ve izlenmesi ile özellikle sözlü emirlerde ispat yükünün aracı 

kuruluşa yüklenmesi gibi hususlar hakkındaki düzenlemeler (Seri:V, No: 6 Tebliği 

                                                
207 “Seans süresince, işlemler Borsa Yönetim Kurulunca belirlenen fiyat aralıkları içerisinde 
gerçekleştirilir. Yönetim kurulu tarafında tespit edilen bu fiyat aralığı, bir hafta öncesinden ilan 
edilmek kaydı ile değiştirilebilir. Bunun amacı, ani düşüş ve çıkışları ve spekülasyonu önlemektir. 
Diğer bir ifade ile fiyatların makul bir seviyede oluşmasını sağlamaktadır” (Yasaman, Menkul 
Kıymetler Borsası Hukuku, s.159).  
208 Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.195, dn.:21; Şakir Sarı, “Finansal Reform, Aracı 
Kurumlar ve Aracı Kurumların İflası, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt: XVIII, Sayı: 169, 1994, s.23, 
(çevrimiçi) http://www.mulkiyedergi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid= 
858&&Itemid=2, 25.10.2008.  
209 Çağlar Manavgat, Sermaye Piyasasında İşleme Dayalı Manipülasyon ve Özel Hukuk 
Bakımından Sonuçları, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2008, s.167. 
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m.9, 9/A ve bu maddelere atıf yapan diğer hükümler), emirlerin gerçeğe uygunluğu 

bakımından önemlidir. 

Bu konuda dikkat çekici düzenlemelerden biri de yatırım danışmanlığı 

faaliyetine ilişkin tebliğde yer almaktadır. Buna göre kitle iletişim araçlarıyla sunulan 

ve teknik anlamda yatırım danışmanlığı sayılmayan yönlendirici nitelikteki yorum ve 

tavsiyelerde, tebliğde belirtilen şekil ve içerikte bir uyarı notunun yayınlanması 

zorunlu tutulmuştur Seri:V, No:55 Tebliği m.20)210. Söz konusu not, bahsi geçen 

özellikteki yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığından farklı olduğu, ileri 

sürülen görüşlerin bireysel durumlara uymayabileceği ve bunlara dayalı olarak 

yatırım kararı alınmasının beklentileri karşılamayabileceği hususunda yatırımcıları 

aydınlatmayı ve bu yolla yanıltıcı sonuçları önlemeyi amaçlamaktadır211. 

Burada son olarak, bağımsız denetleme faaliyetinin ve bu faaliyet neticesinde 

düzenlenen raporun gerçeği yansıtmasına yönelik düzenlemelere değinmek gerekir. 

Bağımsız denetlemeye ilişkin detaylı standartların içinde, gerçeğe aykırılıkları 

önleyici birçok mekanizmaya rastlamak mümkündür. Öncelikle bağımsız denetimin 

yansıttığı gerçekliğin sınırı çizilerek, söz konusu faaliyetin ilgili tebliğ hükümlerine 

uygun olarak yerine getirilmesine rağmen, finansal tablolardaki bazı önemli 

yanlışlıkların tespit edilememe riskini içerdiği ve hatta bu riskin, belirli faktörlerin 

varlığı halinde artacağı ifade edilmiştir (Seri: X, No: 22 Tebliği, Yedinci Kısım, 

m.5/f.2)212. İkinci olarak ise, bağımsız denetçilerin uyacakları etik ilkeler 

kapsamında, yukarıda değinilen genel birtakım meslek ilkelerinin yanı sıra, bağımsız 

denetime özgü olarak yer verilen “mesleki şüphecilik” ilkesinden bahsetmek gerekir. 

Buna göre bağımsız denetçi, denetim faaliyetini sorgulayıcı bir anlayışla yerine 
                                                
210 Maddede uyarı notunun ne şekilde yayınlanacağı, gazete, dergi gibi dönemsel yayınlar, internet 
gibi bilgisayarlarla oluşturulan iletişim ağları ile televizyon, radyo gibi görsel ve işitsel kitle iletişim 
araçları bazında ayrı ayrı düzenlenmiştir.   
211 İlgili tebliğin ekinde yer alan uyarı notu şu içeriktedir: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve 
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, 
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım 
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve 
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve 
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir”. 
212 Bu husus, bağımsız denetimde “makul güvence” ve “bağımsız denetim riski ve önemlilik” (Seri: X, 
No: 22 Tebliği, Birinci Kısım, m.6-7) konularıyla da ilişkilidir. 
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getirecektir. Bu tutum, denetime konu finansal belgelerdeki gerçeğe aykırılıkların 

daha iyi saptanmasına ve buna paralel olarak denetim raporunun doğruluğuna 

katkıda bulunacaktır213. 

Bundan başka, bağımsız denetimde denetlenen işletmeden elde edilen bilgi ve 

belgelerle yetinilmemesi, bunların dış kaynaklardan da doğrulanması, örneğin 

kredilerle ilgili hususların, kredi veren kuruluştan teyit edilmesi gerektiği 

düzenlenerek  (Seri: X, No: 22 Tebliği, Onaltıncı Kısım, m.1 vd.), yapılan denetimin 

gerçeğe uygunluğu güçlendirilmiştir. Aynı şekilde Tebliğde, faaliyetin icrasında özel 

bir yetenek, bilgi ve tecrübe gerektiren hususlarda uzman çalışmalarından 

yararlanılması konusuna yer verilerek (Seri: X, No: 22 Tebliği, Yirmisekizinci 

Kısım), denetleme sonucu düzenlenecek raporun teknik açıdan da doğru olması 

hedeflenmiştir. 

Tebliğde, finansal belgelerin veya bağımsız denetim raporunun 

düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan, dolayısıyla hazırlanan raporun gerçekliğini 

etkileyebilecek gelişmelerin ne şekilde değerlendirileceği de açıkça hükme 

bağlanmıştır (Seri: X, No: 22 Tebliği, Yirmiüçüncü Kısım). Ayrıca bağımsız denetim 

kuruluşlarının, hakkında rapor düzenledikleri finansal tabloların aynen ilan edilip 

edilmediğini izlemek zorunda oldukları belirtilerek (Seri: X, No: 22 Tebliği, İkinci 

Kısım, m.24/f.4), denetlenen belgelerle kamuya açıklanan belgelerin aynı olması ve 

                                                
213 Mesleki şüphecilik, Tebliğin birçok hükmünde düzenlenmekle birlikte, bağımsız denetimin genel 
ilkelerinden biri olarak (Seri: X, No: 22 Tebliği, Birinci Kısım, m.5’te) şu şekilde ifade edilmiştir: 
“Bağımsız denetçi, bağımsız denetimi planlarken ve gerçekleştirirken, finansal tabloların işletmenin 
gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını göstermesine engel teşkil edebilecek ölçüde önemli 
yanlışlıkları içerebileceği varsayımını göz önünde bulundurarak, mesleki şüphecilik anlayışıyla 
hareket etmek zorundadır. Mesleki şüphecilik; bağımsız denetçinin, sorgulayıcı bir yaklaşımla, 
kanıtların geçerliliğini incelemesi ve kanıtların, işletme yönetiminin açıklamaları ve diğer bilgi ve 
belgeler ile çelişki içinde olup olmadığını değerlendirmesidir. Bağımsız denetçinin mesleki şüphecilik 
anlayışıyla hareket etmesi; bağımsız denetim sürecinde şüpheli olayların gerekli özen gösterilmeden 
değerlendirilmesi, bağımsız denetim kanıtlarından sonuca ulaşırken gereğinden fazla genelleme 
yapılması, bağımsız denetimin mahiyet, zamanlama ve kapsamının belirlenerek bağımsız denetim 
yöntem ve tekniklerinin seçimi ve sonuçlarının değerlendirilmesinde yanlış varsayımların kullanılması 
gibi bağımsız denetim risklerini azaltır. Bağımsız denetçi, bağımsız denetimi planlarken ve 
gerçekleştirirken işletme yönetiminin ne dürüst olmadığı ne de kuşku götürmez bir şekilde dürüst 
olduğu varsayımıyla hareket eder. Bu çerçevede; bağımsız denetçinin raporuna temel oluşturacak 
kanıtların toplanmasında, işletme yönetiminin açıklamaları yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı 
olarak kabul edilemez”. 
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bu aşamadaki gerçeğe aykırılıkların önlenmesi noktasında önemli bir yükümlülük 

yüklenmiştir. 

Öte yandan aynı Tebliğde, bağımsız denetleme faaliyetinin konusunu 

oluşturan finansal belgelerin hazırlanması ve bildiriminde işletme bazında sorumlu 

olan kişiler açıkça belirtilmiş, bu kişilerin söz konusu belgeleri belirli açıklamalarla 

birlikte imzalaması ve kamuya yapılan açıklamalarda bu hususa yer verilmesi 

zorunluluğu öngörülmüştür. Bu bağlamda, finansal belgelerin gerçeğe 

uygunluğundan işletme yönetim kurulunun sorumlu olduğu ve belgelerin kabulüne 

dair ayrı bir karar almaları gerektiği düzenlendikten sonra, bunların ilan ve 

bildiriminde Tebliğde gösterilen sorumluların, sözü edilen belgelerin gerçeğe 

aykırılık içermediğine dair bir açıklamayı da imzalamaları hükme bağlanmıştır (Seri: 

X, No: 22 Tebliği, İkinci Kısım, m.26)214. Benzer şekilde bağımsız denetim 

sürecinde, bağımsız denetim kanıtı olarak, işletme yönetiminden finansal tabloların 

finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmasına ilişkin sorumluluğun 

işletme yönetimine ait olduğuna ve finansal tabloları onayladığına dair bir teyit 

mektubu temin edileceği de düzenlenmiştir (Seri: X, No: 22 Tebliği, Yirmibeşinci 

Kısım, m.3 vd.)215. Böylelikle işletmedeki yetkili kişiler, finansal belgelerin 

doğruluğunu sağlama konusunda daha aktif bir tutum içinde olmaya zorlanmaktadır. 

2. Denetleme Yoluyla Gerçeğe Aykırılığın Önlenmesi 

Genel olarak belirli bir konu hakkında düzenleme yapılması, tek başına, ilgili 

alanda hedeflenen amaca ulaşmak için yeterli değildir. Yapılan düzenlemelerin, 

konulan kuralların işlevsel olabilmesi için, bunlara uyulup uyulmadığının 
                                                
214 Söz konusu açıklama, sorumlu kişilerin, “a) Finansal tablo ve yıllık raporların kendileri tarafından 
incelendiği, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, 
raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih 
itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve c) İşletmedeki 
görev ve sorumluluk alanlarında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem 
itibarıyla, finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, işletmenin finansal 
durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı” hususlarını içermektedir.  
215 Tebliğde bağımsız denetçinin yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının bulunmaması halinde, 
finansal tablolar açısından önemlilik arz eden hususlara ilişkin olarak da işletme yönetiminden yazılı 
teyit mektubu temin edeceği belirtilmiştir (Seri: X, No: 22 Tebliği, Yirmibeşinci Kısım, m.4). 
Tebliğin ekinde teyit mektubu örneğine de yer verilmiştir.  
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denetlenmesi şarttır216. Bu bağlamda sermaye piyasasındaki düzenleme faaliyeti 

çerçevesinde gerçeğe aykırılığı önleyici kurallara yer verilmesi, konunun temelini 

oluşturmakla birlikte, söz konusu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi noktasında 

tamamlayıcı bir mekanizma olarak piyasanın denetlenmesi karşımıza çıkmaktadır217. 

Esasen normatif açıdan bakıldığında denetleme olgusu da geniş anlamda 

düzenleme faaliyetinin bir parçası niteliğindedir. Ancak denetleme, dinamik yapısı, 

fonksiyonu ve özellikle gerçeğe aykırılığın önlenmesindeki etkinliği itibariyle ayrı 

bir incelemeyi gerektirmektedir. Zira bizatihi denetleme mekanizmalarının varlığı ve 

bu kapsamda gerçeğe aykırılıkların ortaya çıkarılma ihtimalinin mevcudiyeti, 

caydırıcı ve önleyici bir role sahiptir. Elbette ki bu caydırıcılıkta, denetleme 

sonucunda alınabilecek tedbirlerin ve uygulanabilecek yaptırımların da önemli bir 

yeri bulunmaktadır. 

Sermaye piyasası sistemimizde, idari bakımından piyasayı denetleme yetki ve 

görevi, SPK.’ya verilmiş durumdadır. Nitekim Ser.PK.’nın “Denetim ve Cezai 

Sorumluluk” başlığını taşıyan bölümünde yer alan ve denetime yetkili olanları 

gösteren 45. maddesinde, bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili 

hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin 

denetiminin Kurul uzman ve uzman yardımcıları tarafından yapılacağı açıkça 

düzenlenmiştir. Bunun gibi SPK.’nın görev ve yetkilerini çeşitli konular itibariyle 

hükme bağlayan Ser.PK. m.22’de ve diğer bazı hükümlerde de denetlemeden söz 

edilmiştir. 

Ser.PK. m.45’te sermaye piyasasıyla ilgili tüm hükümlerin uygulanmasını ve 

her türlü piyasa faaliyetini içerecek şekilde oldukça geniş bir kapsamda ifade edilen 
                                                
216 Repo ve ters repo işlemlerine ilişkin teknik düzenlemeleri, uygulamadaki sorunlar bağlamında 
inceleyen Tanör, bunların yetersizliğini; “Bir kez daha altını çizerek vurgulamak gerekir ki, piyasa 
denetlemeleri aralıksız ve etkin biçimde yapılmadıkça, güven unsurunun bir bacağı topal kalmakta, 
hukuksal düzenlemeler, tek başına, yatırımcıyı güvence altına almada yetersizlik sergilemeye mahkum 
bulunmaktadır” (Tanör, Taraflar, s.166) cümleleriyle ifade etmekte ve denetimin önemine işaret 
etmektedir. 
217 Sermaye piyasasındaki fon değişiminin başarılı olabilmesinin gerçek ve doğru bilgi aktarımına 
bağlı olduğu, bu amaçla düzenleme ve denetim yapılması gerektiği belirtilmiş ve denetleme 
faaliyetinin fonksiyonu, “Denetim, aktarılan bilginin gerçek, doğru ve sağlıklı, yatırım kararı vermeye 
imkân veren nitelikte olmasını temin içindir” şeklinde ortaya konmuştur (Şengül, s.6-7).   
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denetim yetkisi, doğal olarak gerçeğe aykırılığı önlemeye yönelik hükümlerin 

icrasının ve faaliyetlerdeki gerçeğe aykırılıkların da denetimini bünyesinde 

barındırmaktadır. Ser.PK. m.22’de ise, örneğin sermaye piyasası araçlarının ihracını, 

halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek [m.22/f.1-b.(a)] biçiminde 

belirli bir konuya özgü denetim yetkisinden bahsedilmekte ve ilgili konuyla 

bağlantılı gerçeğe aykırılıkların da izlenmesi söz konusu olmaktadır. 

Bu hükümlere göre denetleme faaliyeti, SPK.’nın ilgilerden bilgi ve belge 

istemesi, yerinde inceleme yapması veya mevzuat gereği kendisine gönderilen 

belgeleri incelemesi suretiyle gerçekleşmektedir. Başka bir ifadeyle gerçeğe 

aykırılığı önleyici denetleme, sözü geçen yöntemlerle mümkün olmaktadır. Örneğin, 

finansal belgelerdeki gerçeğe aykırılıkların denetlenmesi bakımından Ser.PK. 

m.22/f.1-b.(h)’de, Kurulun, bu Kanun hükümleri gereğince elde ettiği veya kendisine 

tevdi edilen finansal tablo ve raporlar ile diğer belgeleri inceleme görev ve yetkisinin 

bulunduğu belirtilmiştir. 

SPK.’dan başka, sermaye piyasasına yön veren ve fakat esasında yine 

SPK.’nın gözetim ve denetimine tabi olan kuruluşların konuyla ilgili yetkilerine de 

değinmek gerekir. Bunların başında İMKB. ve VOB.’un kendi bünyelerindeki 

işlemler ve bu işlemleri gerçekleştiren üyeleri hakkındaki yetkileri gelmektedir. 

İMKB. bakımından konuyla ilgili hükümler menkul kıymet borsalarına ilişkin 

Genel Yönetmelikte yer almakta olup, Yönetmeliğin beşinci bölümü borsalarda 

yapılacak denetime ilişkindir. Borsa üyelerinin denetimi hususunda, bunların borsa 

işleriyle ilgili hesap ve işlemlerinin, borsanın yetkili elemanlarınca her zaman 

incelenebileceği, üyelerin, bu incelemelere müsaade etmek, inceleme elemanlarına 

her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak, borsa faaliyetleriyle ilgili 

konularda borsa yetkililerince istenecek her türlü bilgileri vermek zorunda oldukları 

hüküm altına alınmıştır. Keza borsa üyeleri, borsa işlemlerine ilişkin olarak yıllık 

faaliyet sonuçlarıyla yıl sonu itibariyle düzenlenen bilançolarını borsaya vermek 
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zorundadırlar (Genel Yönetmelik m.62)218. Bu konuda gerçeğe aykırılığın 

önlenmesiyle doğrudan ilişkili bir düzenleme, borsa işlemlerinin gözetimine ilişkin 

olup, işlemlerin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve 

buna ilişkin aykırılıklar ile Ser.PK.’ya aykırılık oluşturacak şekilde gerçekleştirilen 

borsa işlemlerinin tespit edilmesi amacıyla borsa bünyesinde bir gözetim sisteminin 

kurulmasına yöneliktir (Genel Yönetmelik m.21/f.1-b.(d) ve m.54/f.4-5)219. Söz 

konusu sistem, alım satım işlemlerindeki hileli davranışları önleyici bir etkiye de 

sahip olacaktır220. 

İMKB.’ye ilişkin düzenlemelerle hemen hemen aynı nitelikteki hükümler, 

VOB.’la ilgili mevzuatta da yer almaktadır. Buna göre VOB. üyelerinin işlemleri 

yetkili denetim elemanlarınca her zaman denetlenebilir ve bu kapsamda işlemlerle 

ilgili defter, belge ve kayıtlar incelenebilir (VOB.’a ilişkin Genel Yönetmelik m.49, 

VOB. Yönetmeliği m.20)221. VOB.’da da işlemlerin dürüst ve düzenli olarak 

                                                
218 Genel Yönetmeliğin 63 ila 67. ve maddeleri, borsaların gözetim ve denetimini düzenlemekte ve bu 
kapsamda 91 sayılı KHK.’nın bir gereği olarak, borsadaki faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 
yürütülmesinin gözetimini yapmak amacıyla borsa komiserlik teşkilatının oluşturulmasını 
öngörmektedir.    
219 Bu yöndeki hükümler, 27.8.2008 tarihli ve 26980 sayılı RG.’de yayımlanan Yönetmelikle 
eklenmiştir.  
220 Doktrinde Tezcanlı, “Türk Sermaye Piyasası’nda İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve 
Manipülasyonların Önlenmesi ile Gözetim ve Denetim Sisteminin Geliştirilmesi” başlığı altında, 
piyasa gözetim mekanizmalarına da değinmiş ve bu sistemin amacı hakkında; “Piyasaları gözeten bir 
sistemin temel amacı, piyasadan doğru ve güvenilir verileri zamanında toplamak, analiz etmek, 
gelişmeleri, gelecekte oluşacak durumları, normal piyasa koşulları ve hukuki düzenlemelere karşı 
yapılan ihlalleri tahmin etmeye çalışmak ile eksiklik ve dezavantajları belirlemektir. / Etkinlik ve 
süreklilik arz eden etkin bir gözetim sistemi, mevcut olan piyasalarda gerçekleşen menkul kıymet 
işlemlerinde içeriden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonlarını önleyici bir etki 
oluşturmaktadır. Menkul kıymet işlemlerinin yanı sıra üyeler, aracılık faaliyetlerini gerçekleştiren 
broker ve dealer’lar gibi piyasa işlemcilerinin gözetimi ile menkul kıymet ticaretinin kurallara (uygun) 
yapılabilmesi sağlanmaktadır” (Meral Varış Tezcanlı, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve 
Manipülasyonlar, İstanbul, İMKB. Yayınları, 1996, s.199-200) şeklinde bir saptamada bulunmuştur. 
Benzer şekilde bu sistemlerin önemi, “Görüldüğü üzere, manipülasyonun ve daha genel olarak 
sermaye piyasası suçlarının önlenmesinde, teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanarak, etkin bir 
gözetim sisteminin kurulması, bu tür suiistimallerin anında tespit edilebilmesini mümkün kılmakta, bu 
ise hiç şüphesiz bir taraftan bu ve benzeri fiillere iştirak etme potansiyeli yüksek olan kişi ve 
kurumların işlemlerini önlemeye, diğer taraftan ise sistemin işleyişine istikrar getirmek suretiyle 
katılımcıların piyasaya olan güveninin süreklilik kazanmasına olanak sağlamaktadır” (Tolga Ataman, 
Gelişmiş Piyasalarda Uygulanan Manipülasyon İnceleme Yöntemleri, Ankara, Yayınlanmamış 
SPK. Yeterlik Etüdü, 1999, s.21) ifadeleriyle vurgulanmıştır.  
221 VOB. Yönetmeliği m.20’ye göre, borsa söz konusu denetlemeyi yürütmek üzere SPK. listesinde 
yer alan bağımsız denetleme kuruluşlarından da yararlanabilir.  
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gerçekleşmesi ilkesine222 aykırılıkların tespit edilebilmesi amacıyla borsa bünyesinde 

gözetim sisteminin oluşturulacağı öngörülmüştür (VOB. Yönetmeliği m.40). 

Kaydileştirilen sermaye piyasası araçları bakımından önemli bir role sahip 

olan MKK. bakımından da gözetim ve denetim hükümleri mevcuttur. Genel olarak 

SPK.’nın gözetim ve denetimi altında olan MKK., faaliyetlerinin mevzuata uygun 

olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla iç denetim ve 

gözetim sistemi kurmakla yükümlü tutulmuş ve kaydi sistemin işleyişi ile ilgili 

olarak gerekli gördüğü hususlarda, üyelerinden bilgi ve belge istemeye yetkili 

kılınmış, inceleme yapmayı gerektiren hallerde, durumun SPK.’ya bildirileceği 

düzenlenmiştir (MKK. Yönetmeliği m.22). Söz konusu gözetim ve denetimin, 

kayıtlardaki gerçeğe aykırılıkları da içerdiği kuşkusuzdur. 

Nihayet mesleki düzeni temin noktasında piyasaya yön veren TSPAKB. de 

kendisine mevzuatla bırakılan veya SPK. tarafından belirlenen konularda 

düzenlemeler yapmak, yürütmek ve denetlemek yetkisine sahiptir [TSPAKB. Statüsü 

m.6/f.1-b.(j)]. 

Sermaye piyasasına yön veren kuruluşlardan başka, dışarıdan yapılan bir 

denetim olarak bağımsız denetim kuruluşlarının, finansal belgelerin denetlenmesine 

ilişkin faaliyetleri de gerçeğe aykırılığın önlenmesinde önemlidir. Nitekim Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik’te bağımsız denetleme 

faaliyeti, bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak inceleme sonucunda finansal 

tabloların Ser.PK. çerçevesinde gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora 

bağlanması şeklinde tarif edilmiştir (m.5). Finansal belgelerin gerçeğe uygunluğunun 

belirlenmesi noktasında benzer bir tanımlama ilgili Tebliğde de yer almaktadır 

(Seri:X, No:22 Tebliği, Birinci Kısım, m.3) 223. Birçok durumda ihraççılara ve 

                                                
222 Borsa işlemlerinde dürüstlük ve düzenin anlamı, VOB. Yönetmeliği m.39’da, “Borsa işlemlerinin 
dürüst ve düzenli olmasından kasıt, Borsada fiyatların serbest rekabet ve açıklık içinde oluşmasıdır. 
Borsada gerçekleşen işlem veya oluşan fiyatların, Kanunun 47 nci maddesinin A bendinin 1, 2 ve 3 
numaralı alt bentlerinde belirtilen suçların kapsamında değerlendirilebileceğinin Yönetim Kurulu 
tarafından karara bağlanması durumunda Borsada dürüstlük ve düzenin ihlal edildiği kabul edilir” 
şeklinde ifade edilmiştir.  
223 Söz konusu denetlemenin gerçeğe aykırılıkla ilişkili olarak yatırımcılar bakımından önemi 
büyüktür. Zira sermaye piyasasındaki yatırımcıların (özellikle bireysel yatırımcıların) çoğunun, 
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sermaye piyasası kurumlarına bağımsız denetim raporu alma zorunluluğun 

yüklenmesi, finansal belgelerin gerçeğe uygun bir şekilde düzenlenmesi hususunda 

caydırıcı bir etki de doğurmaktadır224. 

Yukarıda değinilen denetim mekanizmalarından başka, özellikle ihraççıların 

ve sermaye piyasası kurumlarının kendi iç denetim sistemleri ile sermaye piyasası 

mevzuatı dışında tabi oldukları diğer mevzuatın öngördüğü denetim yolları da 

gerçeğe aykırılığın önlenmesinde dikkate alınmalıdır. Örneğin Aracı Kurumlarda 

Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:68), 

aracı kurumların iç denetim sistemi kurmalarını düzenlemekte ve bu sistemin 

işlevleri arasında aracı kurumun faaliyetlerindeki hata, hile ve usulsüzlüklerin 

önlenmesi ve tespiti de sayılmaktadır225.Benzer şekilde, yatırım fonları, portföy 

yönetim şirketleri, derecelendirme kuruluşları bakımından da aynı fonksiyona sahip 

bir iç kontrol sisteminin oluşturulması düzenlenmiştir. Öte yandan çoğu ihraççıların 

ve sermaye piyasası kurumlarının anonim ortaklık niteliğini taşımaları, TTK. 

düzenlemelerinde ve ilgili mevzuatta yer alan denetim mekanizmalarını da devreye 

sokmaktadır. Bunun gibi kamu kesimi ihraççılarının ve bankaların kendi 

mevzuatlarındaki denetimler de gerçeğe aykırılığın önlenmesi noktasında dile 

getirilebilir. 

                                                                                                                                     
ihraççıların kamuya açıklanan finansal belgelerini anlama ve değerlendirme yetenekleri yeterli 
değildir veya bu yetenekleri hiç yoktur. Bu konuda bilgi sahibi olunsa bile ihraççılar, maksatlı bir 
biçimde finansal belgelerdeki verileri gerçeğe aykırı olarak yansıtmış olabilir. Bu nedenle gerçeğe 
uygun, doğru bilgiye ulaşılabilmesi için, söz konusu belgelerin bağımsız ve uzman kişilerce 
denetlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır (Kepekçi, s.38).  
224 Bağımsız denetimin işlevleri arasında caydırıcılık işlevi de sayılmış ve bu konuda, “…Mali 
tabloların bağımsız denetçiler tarafından doğruluk ve güvenilirliklerinin araştırılması, ortaklık 
yöneticilerini şirket faaliyetlerini dürüst bir şekilde yürütmeye sevk eder. Çünkü, böyle bir denetim 
sonucunda yönetimin hukuka aykırı ve ortaklık aleyhine sonuç doğuran işlemleri açığa çıkmış 
olacaktır… Halka açık anonim ortaklıklar tarafından yatırımcıya sunulan finansal bilgiler incelenip 
bunun sonucunda hazırlanacak raporlar kamuoyunu aydınlattığından yöneticilerin, denetçilerin, 
ortaklıkta hakim durumda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin planladıkları manipüle hareketleri daha 
başlangıç aşamasında önlenebilecektir” (Ulusoy, s.50) tespitleri yapılmıştır.    
225 Tebliğde iç denetim sisteminin, iç kontrol sistemi ile teftiş sisteminden oluşan bütünleştirilmiş bir 
süreci kapsadığı belirtilmiş ve iç kontrol sisteminin, “Aracı kurumun merkez dışı örgütleri dahil tüm iş 
ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde 
mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve 
güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin 
sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla aracı kurumda uygulanan 
organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usulleri” ifade ettiği hüküm altına alınmıştır (m.3).   



 229 

3. Tedbir ve Yaptırımlar Yoluyla Gerçeğe Aykırılığın 

Önlenmesi 

Düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin doğal sonucu, yapılan 

düzenlemelerin veya oluşturulan düzenin ihlal edildiğinin, denetleme ve diğer 

yollarla ortaya çıkması halinde, düzenin yeniden sağlanması veya daha fazla 

bozulmaması ya da tekrar ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla birtakım tedbir 

ve yaptırımların uygulanmasıdır. Bu bağlamda sermaye piyasasına ilişkin 

düzenlemelerin ihlal edildiği durumlar için de çeşitli tedbir ve yaptırımlar 

öngörülmüştür. Bunlardan bazıları piyasadaki gerçeğe aykırılıklara karşılık olarak 

düzenlenen, dolayısıyla niteliği itibariyle önleyici bir etkisi de bulunan tedbir ve 

yaptırımlardır. 

“Tedbirler” başlığını taşıyan Ser.PK. m.46, SPK.’nın, bu Kanun uyarınca 

yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda almaya yetkili olduğu tedbirleri 

bentler halinde saymaktadır226. Söz konusu hüküm incelendiğinde bazı tedbirlerin 

doğrudan veya dolaylı olarak gerçeğe aykırılıklarla ilişkili olduğunu saptamak 

mümkündür. Örneğin maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde, Kurul’a izinsiz sermaye 

piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri alma, bunların 

doğurduğu sonuçlarının ortadan kaldırılması için dava ve takip yollarına başvurma 

yetkisi verilmiştir. Burada kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeden yapılan ihraç 

faaliyetleri ile izinsiz olarak sermaye piyasası kurumu gibi faaliyette bulunma 

hareketlerine karşı alınacak tedbirler hüküm altına alınmaktadır. Konuyla bağlantılı 

bir başka düzenleme, maddenin 3. fıkrasında yer almakta olup, sermaye piyasasında 

izinsiz olarak faaliyette bulunduğu, yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri 

geçici olarak durdurulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında, 

sermaye piyasasında faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibare 

kullanıldığının tespiti halinde sorumlular hakkında cezai soruşturma ve 

                                                
226 Kanunun diğer hükümlerinde de SPK.’nın alabileceği birtakım tedbirler düzenlenmiştir. Yeri 
geldiğinde bunlara da değinilecektir.  
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kovuşturma227 yapılmakla birlikte, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, SPK.’nın 

talebi üzerine en büyük mülki amirlerce bunların işyerleri geçici olarak 

kapatılabileceği ve ilan ve reklamları durdurulabileceği gibi, kanuna aykırı 

belgeleriyle, ilan ve reklamları toplatılabilir. Böylece sermaye piyasası faaliyetinde 

bulunmak için gerekli izne sahip olunmadığı halde, gerçeğe aykırı olarak bu yönde 

izlenim uyandıracak hareketlerde bulunulmasına karşı, ilgili işyerinin geçici olarak 

kapatılması, ilan ve reklâmların durdurulması veya toplatılması gibi gerçeğe 

aykırılığın devamını önleyici veya etkilerini ortadan kaldırıcı bir tedbir 

öngörülmüştür. 

Ser.PK. m.46/f.1-b.(d)’de SPK.’ya, örtülü kazanç aktarımı yapan halka açık 

anonim ortaklıklardan, denetleme sonuçlarının Kurul tarafından belirlenecek şekil ve 

esaslar dâhilinde ortaklara duyurulmasını isteme yetkisi verilerek, ortakların gerekli 

hukuki yollara başvurması sağlanmaktadır. Bu sayede örtülü işlemlerin doğurduğu 

veya doğuracağı olumsuz sonuçlara karşı tedbir alınmış olmaktadır.  Aynı maddenin 

1. fıkrasının (e) bendinde ise, esasen kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmesine yönelik olan, ancak birtakım bilgilerin gizlenmesi noktasında gerçeğe 

aykırılıkla da ilişkili bulunan bir tedbir olarak; SPK.’nın mevzuat uyarınca 

açıklanması gerekirken açıklanmamış bilgileri ve mevzuata aykırılıkları, masrafı 

ilgili anonim ortaklık, kişi, kuruluş veya sermaye piyasası kurumlarından tahsil 

edilmek üzere kamuoyuna duyurmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Kanunun 46. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendine bakıldığında, sermaye 

piyasası kurumlarıyla ilgili oldukça kapsamlı bir tedbire228 rastlanmaktadır. Buna 

göre sermaye piyasası kurumlarının mevzuat, esas sözleşme ve içtüzük hükümlerine 

aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde, ilgililerden, aykırılıkların giderilmesini 

ve kanuna, işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanmasını isteme, aykırılıkta 

                                                
227 Fıkrada sadece “cezai kovuşturma”dan söz edilmektedir. Ancak 5271 sayılı CMK.’nın ceza 
muhakemesini, soruşturma ve kovuşturma evreleri şeklinde ikiye ayırması ve bunları tanımlaması 
noktasında, söz konusu hükümdeki ifadenin buna uygun şekilde anlaşılması ve fıkrada gerekli 
değişikliğin yapılması gerekir.  
228 Ser.PK. m.46’nın başlığı “Tedbirler” şeklinde olmasına rağmen doktrinde, söz konusu maddedeki 
bazı düzenlemelerin yaptırım niteliğini taşıdığı belirtilmiş ve (g) bendi de bu kapsamda 
değerlendirilmiştir. Bu konuda bkz.: Yasin, s.208, 211.  
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sorumluluğu tespit edilen kurum görevlilerinin haklarındaki yargılama 

sonuçlanıncaya kadar imza yetkilerini sınırlandırma veya kaldırma, aykırılıkların 

giderilmemesi veya giderilemeyecek aykırılıkların tespit edilmesi durumunda, 

gerekli her türlü tedbiri alma ve bu kurumların faaliyetlerini geçici veya sürekli 

olarak durdurma ve yetkilerini kaldırma tedbirlerine başvurulabilecektir. Söz konusu 

tedbirler, ilgili sermaye piyasası kurumunun faaliyetinin niteliğine göre gerçeğe 

aykırılıklar bakımından da uygulama alanı bulabilecektir. Örneğin derecelendirme 

kuruluşlarının, aralarında tarafsızlık, kamunun tam ve doğru bilgilendirilmesi, 

kendilerini tanıtıcı faaliyetlerde abartılı, gerçeğe uymayan, aldatıcı ve yanıltıcı 

bilgilere yer verilmemesi gibi unsurların da yer aldığı faaliyet ilkelerine 

uymadıklarının veya Tebliğ kapsamındaki bildirim yükümlülüklerinin zamanında, 

tam ve doğru olarak yerine getirilmediğinin ya da Kurulca ve Kurulca 

görevlendirilenler tarafından istenebilecek her türlü bilgi veya belgenin zamanında, 

tam ve doğru olarak verilmediğinin veya geciktirildiğinin tespit edilmesi halinde, 

Ser.PK. m.47/A’daki idari para cezasına alternatif olarak, Kanunun 46. maddesinin 

1. fıkrasının (g) uyarınca listeden çıkarılabileceği düzenlenmiştir (Seri:VIII, No:51 

Tebliği m.29/f.1229). Benzer şekilde hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor 

düzenleyen veya bilgi veren gayrimenkul değerleme şirketleri de SPK. listesinden 

çıkarılabilmektedir (Seri:VIII, No:35 Tebliği m.9/f.1). Hemen hemen aynı içerikteki 

hükümler bağımsız denetim kuruluşları açısından da öngörülmüş olup, örneğin 

gerçeğe aykırı rapor düzenlemesi faaliyet yetkisinin iptaline yol açabilmektedir 

(Seri:X, No:22 Tebliği, İkinci Kısım, m.30/f.1). 

46. maddenin 1. fıkrasının (i) bendinde ise, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)’da sayılan 

fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettikleri Kurulca tespit edilen gerçek 

veya tüzel kişilerin, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici veya sürekli 

olarak işlem yapmalarının önlenmesini teminen gerekli tedbirlerin alınabileceği 

düzenlenmektedir. Sözü geçen hükümde [m.47/f.1-b.(A)’da] gerçeğe aykırılıktan 
                                                
229 Maddenin 2. fıkrasında, “Yukarıda belirtilen yaptırımların öncelik sırası belirlenirken, fiilin 
özelliği ve etkileri göz önünde bulundurulur. Kurul, derecelendirme kuruluşunun kamu yararı 
açısından telafisi imkânsız zararlara yol açabilecek nitelikteki fiillerinin tespiti halinde, 
derecelendirme kuruluşu hakkında idari para cezası uygulamaksızın kuruluşu listeden çıkarabilir” 
hükmü yer almaktadır (Seri:VIII, No:51 Tebliği m.29/f.2). Bu hükümde dikkat çekici olan husus, 
listeden çıkarmanın tedbir değil, idari para cezası ile birlikte bir “yaptırım” olarak nitelenmesidir.  
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doğan suçlar da bulunduğundan, bu çerçevede işlem yapmaktan yasaklanmaya 

yönelik tedbirler, gerçeğe aykırılığın önlenmesiyle de doğrudan ilişkilidir. 

Ser.PK. m.46’nın dışında, Kanunun diğer hükümlerinde, gerçeğe aykırı 

reklamlara ilişkin olarak da birtakım tedbirler bulunmaktadır. Buna göre sermaye 

piyasası araçlarının halka arzında yapılan reklamlardan, yanıltıcı nitelikte olanlar 

SPK. tarafından yasaklanır (Ser.PK. m.6/f.2). Bu konuda daha genel bir hüküm 

olarak Ser.PK. 22/f.1-b.(g)’de ise SPK.’ya, sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü 

iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve bunlardan 

yanıltıcı olduğu tespit edilenleri yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili 

kuruluşlara bildirmek görev ve yetkisi verilmiştir. 

SPK.’dan başka, borsaların da gerçeğe aykırılıklara karşı tedbir alma yetkileri 

bulunmaktadır. Örneğin menkul kıymet borsalarına ilişkin Genel Yönetmeliğin 47. 

maddesinde, ortaklıkların, borsanın öngördüğü bilgi ve belgeleri zamanında 

vermemesi veya yanlış ya da yanıltıcı bilgiler vermesi halinde borsa yönetim 

kurulunun, ortaklığın kottan çıkarılmasına karar vereceğini düzenlemektedir230. 

Gerçeğe aykırılığın önlenmesi bakımından çok daha önemli bir düzenleme, İMKB. 

Yönetmeliği’nde yer almakta olup, hatalı emir ve işlemlerin yanı sıra, Yönetmeliğin 

24. maddesinde yapay fiyat ve piyasa oluşturma başlığı altında sayılan hallerden 

birinin saptanması durumunda Borsa Başkanı, söz konusu emir veya işlemleri 

iptaline karar verebilmektedir (İMKB. Yönetmeliği m.23). Bunun gibi, belirli bir 

menkul kıymete veya ihraççısına ilişkin olarak yatırımcıların kararlarını etkileyecek 

önemde bilgiler olduğunun ve/veya açıklama yapılacağının öğrenilmesi ve Borsa 

Yönetiminin bu bilgilerden Borsa üyelerinin ve yatırımcıların seans içinde haberdar 

edilmesini gerekli görmesi, keza bir menkul kıymet için sağlıklı bir piyasa teşekkül 

etmesini önleyecek şekilde anormal fiyat ve/veya miktarda alım satım emirlerinin 

Borsaya intikal etmesi veya diğer unsurların ortaya çıkması ihtimalinde ise, ilgili 

                                                
230 Bu konu, İMKB. Kotasyon Yönetmeliği m.24’te daha ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve maddenin 1. 
fıkrasının (p) bendinde, “Borsaca veya Borsa tarafından görevlendirilenlerce istenecek bilgilerin 
verilmemesi veya eksik veya gerçeğe aykırı bilgi ve/veya belge verilmesi, defter ve belgelerin bu 
görevlilere ibraz edilmemesi, saklanması, yok edilmesi veya Borsa görevlilerinin görevlerini 
yapmalarının engellenmesi” kottan çıkarma sebepleri arasında sayılmıştır. Hükme dikkat edildiğinde, 
bentte yer alan ifadelerin Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)’le benzeştiği görülmektedir.    
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menkul kıymete ait işlemlerin geçici olarak durdurulması tedbiri öngörülmüştür 

(İMKB. Yönetmeliği m.25)231. Nihayet borsanın tümünü etkileyebilecek olağandışı 

olumsuz gelişmelerde borsanın geçici olarak kapatılması da söz konusudur (İMKB. 

Yönetmeliği m.26). Bu düzenlemelerde yer alan tedbirler, gerçeğe aykırılıktan 

doğabilecek olumsuz sonuçları engelleyici ya da ortaya çıkan sonuçların daha büyük 

bir boyuta ulaşmasını önleyici bir nitelik taşımaktadır. 

Benzer düzenlemeler, VOB. Yönetmeliği’nde de mevcut olup, burada da 

gerçeğe aykırılığın önlenmesine yönelik tedbirler öngörülmüştür. Yönetmeliğin 39. 

maddesinde, Borsa işlemlerinin dürüst ve düzenli olmasının, Borsada fiyatların 

serbest rekabet ve açıklık içinde oluşması anlamına geldiği ve Borsada gerçekleşen 

işlem veya oluşan fiyatların, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(1), (2) ve (3)’te 

düzenlenen suçların kapsamında değerlendirilebileceğinin Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanması durumunda Borsada dürüstlük ve düzenin ihlal 

edildiğinin kabul edileceği belirtilmiştir. Böylece işleme dayalı manipülasyon ve 

bilgiye dayalı manipülasyon gibi gerçeğe aykırılıktan doğan suçları oluşturan fiiller, 

dürüstlük ve düzenin ihlali olarak değerlendirilmiştir. Maddede, VOB. Yönetim 

Kurulu’nun Borsada işlemlerin dürüst ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini 

sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya görevli ve yetkili olduğu da hüküm altına 

alınmıştır. Bu konuda ayrıntılı düzenlemeler Yönetmeliğin 98 ila 103. maddelerinde 

yer almaktadır. Burada öncelikle olağanüstü durum olarak nitelenen ve gerçeğe 

aykırılıkla ilişkili fiiller sayılmış (m.98) ve devamında bu gibi hallerde alınabilecek 

tedbirler öngörülmüştür (m.99). Borsada işleme gören sözleşme fiyatların dürüst ve 

düzenli piyasa şartları dışında oluşmasına ilişkin olarak ise ilgili işlemlerin iptal 

edilmesi tedbiri, ayrıca hükme bağlanmıştır (m.103). 

Bu başlık altında son olarak, gerçeğe aykırılığın yaptırımlar aracılığıyla 

önlenmesi hususuna değinmek gerekir. Zira yaptırımlar da caydırıcı nitelikleri 

itibariyle bu konuda önemli bir role sahiptir. Gerçeğe aykırılık kapsamındaki 

                                                
231 “Gelişmiş ülkelerin menkul kıymet borsalarında uygulanmakta olan ve ‘freeze=dondurma’ olarak 
tabir edilen bu düzenlemenin, manipülasyon ile mücadele açısından oldukça önemli olduğu 
düşünülmektedir” (Ataman, s.17, dn.:23). Aynı yönde bir hüküm, İMKB. Hisse Senedi Piyasası 
Yönetmeliği m.25’te de yer almaktadır.  



 234 

davranışlar, özel hukuk açısından başta tazminat olmak üzere diğer bazı yaptırımlarla 

karşılanabilir232. Bunun dışında ise, İMKB., VOB., MKK. ve TSPAKB. bakımından, 

ilgili düzenlemelerde gerçeğe aykırı durumları da kapsayan çeşitli disiplin cezaları 

öngörülmüştür. 

Borsalardaki disiplin yaptırımları bağlamında, örneğin İMKB. Yönetmeliği 

m.53’e göre borsa işlemlerine yönelik yapay piyasa ve yapay fiyat oluşturmak 

maksadıyla faaliyette bulunmak, üç ayı aşmamak üzere borsa üyeliğinden ve/veya 

üye temsilciliğinden geçici çıkarma şeklindeki disiplin cezasını gerektirmektedir. 

Keza VOB. Yönetmeliği m.105’e uyarınca, borsada işlem gören sözleşmeler 

hakkında gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak, miktarı Yönetim 

Kurulu’nca belirlenen disiplin para cezasını, borsada işlemlerin dürüst ve düzenli 

oluşumunu engelleyecek iş ve işlemlerde bulunmak ise üç ayı geçmeye bir süreyle 

borsa üyeliğinden ya da üye temsilciliği veya üye temsilci yardımcılığından geçici 

çıkarma disiplin cezasının verilmesini sonuçlamaktadır. 

MKK.’da, üye ihraççılar, aracı kuruluşlar, yetkili takas ve saklama kuruluşları 

ile SPK. tarafından belirlenen diğer kuruluşların, yaptıkları işlemlere hile 

karıştırmaları, düzen veya dürüstlüğü bozmaları, işlemlerin açık, düzenli, kesintisiz 

ve dürüst bir şekilde yürütülmesini engellemeleri ya da bozmaları halinde uyarı veya 

kınama disiplin cezaları verilebilmektedir (MKK. Üye Disiplin Yönetmeliği, m.5). 

Aracı kuruluşların mesleki disiplini bozucu gerçeğe aykırılıklarına karşı ise 

TSPAKB., çeşitli disiplin cezaları uygulamaktadır. Örneğin Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-

alt b.(2) ve (3)’te yer alan işleme dayalı manipülasyon ve bilgiye dayalı 

manipülasyon suçlarını oluşturan işlemler yapmak ve/veya bu tür işlemlerin 

yapılmasına bilerek imkân tanımak, altı ayı aşmamak üzere birlik üyeliğinden geçici 

                                                
232 Nitekim Ser.PK.’nın çeşitli hükümlerinde de bu yaptırımlardan söz edilmiştir. Bu hususta yukarıda, 
“Gerçeğe Aykırılığın Hukuksal Sonuçları” kapsamında “Özel Hukukta Gerçeğe Aykırılığın 
Sonuçları” başlığı altında yapılan açıklamalara bakılmalıdır.  
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çıkarma cezasıyla disipliner yaptırım altına alınmıştır (TSPAKB. Disiplin 

Yönetmeliği m.9)233. 

Disiplin cezalarından başka, Ser.PK. m.47/A’da oldukça geniş tanımlamayla 

idari para cezalarına yer verilmiştir. Kabahat niteliğini taşıyan bu düzenlemelere 

göre, Ser.PK.’ya dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara 

ve SPK. tarafından alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği 

tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere idari para cezası verilecektir. Dolayısıyla 

sermaye piyasasına ilişkin mevzuatta yer alan ve gerçeğe aykırılığı önlemeye yönelik 

tüm düzenlemelere aykırı hareket edilmesi bu kabahati oluşturacaktır. Maddede 

ayrıca TSPAKB. ile TDUB.’nin statülerine ve aldıkları kararlara aykırılık da idari 

para cezasıyla karşılanmıştır234. 

Nihayet, gerçeğe aykırılığın yaptırımlar aracılığıyla önlenmesinde son çare 

olarak başvurulan ceza hukuku yaptırımlarından söz etmek gerekir. Bu husus, 

gerçeğe aykırılıktan doğan suçlarla ilgili olup, çalışmanın sonraki bölümünde ele 

alınacaktır. 

                                                
233 Bu yaptırımın uygulanabilmesi için, söz konusu fiillerin ilk derece mahkemesinin kararı ile sabit 
olması ve üyeyle doğrudan bağlantılı olduğunun tespiti gereklidir.  
234 Bu konuda çalışmanın birinci bölümünde “Ser.PK. m.47/A’da Öngörülen Kabahatler” başlığı 
altındaki değerlendirmelere bakılmalıdır.  
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Üçüncü Bölüm 

GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR 

Gerçeğe aykırılık kavramının ve özellikle bunun sermaye piyasasındaki 

boyutunun ortaya konması, sermaye piyasasında gerçeğe aykırılıktan doğan suçların 

incelenmesi bakımından bir temel oluşturduğu gibi, konunun önemini de açığa 

çıkarmıştır. Zira piyasadaki gerçeğe aykırılığın önlenmesi bağlamında ceza 

yaptırımının niteliğinden kaynaklanan bir etkinlik söz konusudur. İşte bu noktada 

gerçeğe aykırılıkla ilişkili suçlar devreye girmektedir. 

I. GENEL AÇIKLAMALAR 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar, esasen Ser.PK. 

m.47’de öngörülen suçlar arasında, gerçeğe aykırılık kavramıyla ilişkili olarak 

saptanan bir suç grubunu ifade etmektedir. Başka bir deyişle söz konusu suçlar, 

sermaye piyasasındaki çeşitli gerçeğe aykırılıklardan kaynaklanan haksızlıkları 

içeren, bu yönüyle ortak bir paydaya sahip olan bir suç kümesini oluşturmaktadır.  

Bu çerçevede Kanunun 47. maddesi incelendiğinde; 1) İşleme dayalı 

manipülasyon) suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)], 2) Bilgiye dayalı 

manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)], 3) Örtülü kazanç aktarma 

suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(6)], 4) Karşılıksız repo suçu [Ser.PK. m.47/f.1-

b.(A)-alt b.(7)], 5) Gerçeğe aykırı bilgi verme suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)] 

ve 6) İlan, açıklama ve reklâmlarda gerçeğe aykırılık suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(C), 

m.6/f.2’ye aykırılık], gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar olarak belirlenebilir1. 

Görüldüğü gibi bu grupta yer alan suçlar, maddenin 1. fıkrasındaki üç bende de 

dağılmış vaziyette olmakla beraber, ağırlıklı olarak (A) bendinde bulunmaktadır2. Bu 

bölümde yukarıda belirtilen suçlardan ilk beş suç incelenecek olup, ilan, açıklama ve 

                                                
1 Bu suçların gerçeğe aykırılıkla olan ilişkisine, aşağıda her bir suç tipine ilişkin açıklamalarda 
değinilecektir. 
2 Fıkradaki (A), (B) ve (C) bentlerinin, cezanın ağırlığına göre sıralanmakta olduğunu belirtmekte 
yarar vardır. 
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reklâmlarda gerçeğe aykırılık suçu gerek yalnızca adli para cezasını gerektirmesi ve 

ön ödemeye (TCK. m.75) tabi olması gerekse bilgiye dayalı manipülasyon suçunu 

tamamlayıcı, ikincil bir nitelik taşıması sebebiyle hafif bir suç olduğundan kapsam 

dışı bırakılmıştır3.  

Bundan başka, 47. maddenin 1. fıkrasının (B) bendinde, 2. cümle olarak 

düzenlenen; gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutma, hesap açma veya bunlarda her türlü 

muhasebe hilesi yapma (defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırılık suçu) ve gerçeğe 

aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleme ile düzenlenmesini sağlama (gerçeğe 

aykırı rapor düzenleme suçu) fiilleri de gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar grubu 

içerisinde değerlendirilebilir. Ancak maddede bu fiiller doğrudan cezalandırılmamış, 

TCK.’nın belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine atıf yapılmıştır4. Dolayısıyla 

söz konusu eylemler, aşağıda ayrıca ele alınmayacaktır.  

Öte yandan 47. maddedeki suçlardan bir kısmında, genel olarak suçun esası 

başka bir konuya yönelik olmakla birlikte, hareketlerden bazıları gerçeğe aykırılıkla 

ilişkili olabilmektedir5. Fakat bu suçları, tek başına bir bütün olarak gerçeğe 

                                                
3 Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’deki fiillerin suç olmaktan çıkarılmasına dair değerlendirme için bkz.: Birinci 
Bölüm, II, D, 1. 
4 Daha önce Ser.PK.’da özel olarak yaptırıma bağlanan bu fiiller, 5728 sayılı Kanunla Ser.PK.’da 
yapılan değişiklikle böyle bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Kanımızca sözü edilen fiillerin genel 
belgede sahtecilik suçları kapsamında cezalandırılması çeşitli açılardan isabetli olmamıştır. Öncelikle 
suçun konusunu oluşturan belgeler (defter ve kayıtlar, bağımsız denetim raporu), sermaye piyasasında 
kendilerine atfedilen güven, sahip oldukları işlev ve tasarruf sahiplerinin haklarına etkileri itibariyle 
alelade özel belgelere oranla daha fazla cezayı, dolayısıyla ayrı bir düzenlemeyi gerektirmektedir. 
Nitekim TCK. m.210’da özel belgede sahteciliğin konusunun hisse senedi veya tahvil olması halinde 
resmi belgede sahtecilik hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, bazı özel belgeler açısından farklılık 
öngörülmüştür. İkinci olarak ise özel belgede sahtecilik suçuna ilişkin düzenlemenin (TCK. m.207), 
maddi sahteciliği cezalandırdığı, fikri (içeriğe ilişkin) sahtecilikleri kapsamadığına dair görüşler 
(Toroslu, s.239; Tezcan, Erdem, Önok, s.556; Cengiz, s.34) karşısında, çoğunlukla içerik yönünden 
sahtecilik şeklinde gerçekleşen bu fiillerin cezalandırılması mümkün olmayabilecektir. Diğer taraftan 
vergi kanunları uyarınca tutulması veya düzenlenmesi zorunlu olan defter ve kayıtlarda gerçeğe 
aykırılık teşkil eden ve Ser.PK.’da bahsedilenlerle benzerlik, hatta bazı ifadeler açısından ayniyet 
gösteren  fiiller, VUK. m.359’da bağımsız bir suç tipi olarak yer almaktadır. Sonuç olarak, bu konuda, 
VUK.’taki hükümler de dikkate alınarak, Ser.PK.’da yeniden bir düzenlenme yapılmasının daha doğru 
olacağı düşüncesindeyiz.       
5 Örneğin izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunda [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(4)], yetki belgeleri 
iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan veya 
reklamlarında sermaye piyasasında faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibare 
kullanma hareketi gerçeğe aykırılıkla ilişkilidir. Keza Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’deki suçlardan, halka 
satıştaki yükümlülüklere uymama suçu (Ser.PK. m.7’ye aykırılık), kaydileştirme esaslarına aykırılık 
suçu (Ser.PK. m.10/A’ya aykırılık), temettü ve bedelsiz payların dağıtım esaslarına aykırılık suçu 
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aykırılıktan doğan suçlar kategorisine sokmak zordur. Bu nedenle belirtilen 

nitelikteki düzenlemeler de aşağıda irdelenmeyecektir. 

Burada son olarak, gerçeğe aykırılıktan doğan suç tiplerinin incelenmesinde 

esas alınacak yönteme de kısaca değinmekte yarar vardır. Bu kapsamda ilk olarak, 

ilgili suç tipi hakkında, suçun kanuni tanımını, koruduğu hukuksal değeri ve gerçeğe 

aykırılıkla ilişkisini içeren genel açıklamalara yer verilecektir6. Bundan sonra ise, 

suçun unsurları incelenecek ve bu bağlamda suçun maddi ve manevi unsurları ile 

hukuka aykırılık unsuru değerlendirilecektir7. Bunu takiben, teşebbüs, iştirak ve 

içtima konularını içeren suçun özel oluşum biçimleri ele alınacak ve nihayet suça 

uygulanan yaptırıma ve bununla ilişkili diğer hususlara değinilecektir.    

II. MANİPÜLASYON SUÇLARI 

Yukarıda yapılan tasnif çerçevesinde, sermaye piyasasında gerçeğe 

aykırılıktan doğan suçlardan  Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)’nın 2. ve 3. alt bentlerinde 

öngörülen suçları oluşturan fiiller, genel olarak manipülasyon üst kavramı altında 

değerlendirildiğinden, sözü edilen düzenlemelerin aynı başlık altında incelenmesinin 

yerinde olacağı kanaatindeyiz8. Bu düşünceyle aşağıda öncelikle her iki suç 

açısından ortak bazı açıklamalar yapılacak, devamında tek tek unsurları ele 

alınacaktır. 

                                                                                                                                     
(Ser.PK. m.15/f.1, 2, 3, 4, 5’e aykırılık), finansal tablo, rapor ve bilgilerde standartlara uymama suçu 
(Ser.PK. m.16’ya aykırılık) gibi suçların unsurlarının yer aldığı hükümlerde yer alan 
yükümlülüklerden bazılarına uyulmaması, gerçeğe aykırılık kavramıyla bağlantılıdır.    
6 Suçun kanuni tanımı, haksızlık teşkil eden fiillerin suç olarak adlandırılmasının temelini oluşturduğu 
gibi, suçun unsurlarını ve yaptırımını da bünyesinde barındırmaktadır. Nitekim TCK. m.21/f.1-2, 
m.22/f.2, m.30/f.1, m.37/f.1, m.61/f.1’de “suçun kanuni tanımında” yer alan unsurlardan ve cezadan 
söz edilmiştir. Hukuksal değer ise, ilgili suçun değerlendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. 
Hukuksal değerlerin yorum aracı olma fonksiyonu hakkında bkz.: Ünver, Hukuksal Değer, s.846 vd.   
7 TCK.’nın kastı kaldıran hata halini düzenleyen 30. maddesinin 1. fıkrasında suçun kanuni 
tanımındaki “maddi unsurların” bilinmemesinden bahsedilmiş ve böylece kanuni tanımdaki unsurların 
maddi ve manevi unsur şeklinde ikiye ayrıldığına işaret edilmiştir (Koca, Üzülmez, s.107).  
8 Doktrinde de bu suçların ortak bir başlık altında (Evik, s.75 vd.), hatta tek bir suç olarak (Erman, 
Şirketler Ceza Hukuku, s.132 vd.) incelendiği görülmektedir. Öte yandan karşılaştırmalı hukukta, 
örneğin Alman ve İtalyan düzenlemelerinde söz konusu suçları oluşturan fiiller, tek bir suçun seçimlik 
hareketleri olarak yaptırım altına alınmıştır. Bunlara aşağıda yeri geldikçe değinilecektir.   
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A. Manipülasyon Kavramı ve Korunan Hukuksal Değer 

Bu kapsamda ilk olarak manipülasyon kavramı, buna ilişkin birtakım 

ayırımlar irdelenecek, ardından ise manipülasyon suçlarının koruduğu hukuksal 

değer hakkında açıklamalara yer verilecektir. 

1. Manipülasyon Kavramı 

Kavramsal açıklamalara geçmeden önce “manipülasyon” sözcüğü üzerinde 

durmakta yarar vardır. Manipülasyon kelimesi, Fransızcadan dilimize geçmiş olup, 

sözlükteki karşılığı, genel olarak “yönlendirme”, “harekete geçirme” şeklindedir9. 

Ancak bu ifadeler tek başına, manipülasyonun aşağıda değinilecek olan terimsel 

anlamını karşılamada yetersiz olup10, kavramın yanılmaya dayalı olumsuz yönünü 

vurgulamak üzere “hileli yönlendirme” deyiminin kullanılmasının amaca daha uygun 

olduğu söylenebilir. Öte yandan manipülasyon tabiri, karşılaştırmalı hukukta 

yerleşmiş, Türk hukukunda da nispeten yaygın bir kelime olduğundan bu haliyle 

kullanılması da tercih edilebilir11.     

                                                
9 Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr; Püsküllüoğlu, s.1219.  
10 Doktrinde manipülasyon yerine önerilen “yönlendirme” sözcüğünün yetersizliği şu ifadelerle 
vurgulanmaktadır: “…Zira söz konusu kavram, manipülasyonun, yanıltmaya dayalı olumsuz yönünü 
ortaya koymamaktadır. Özünde hukuka aykırılığı taşıyan manipülasyonu, bu ayırıcı unsuru taşımayan 
‘yönlendirme’ kavramıyla eş anlamlı hale getirmek doğru değildir” (Manavgat, s.7).   
11 Manavgat, s.7-8. Ceza hukuku doktrininde ilgili fiillerin ortak bir ifadesi olarak, “menkul değerlerin 
fiyatlarını etkileyebilecek hileli hareketlerde bulunmak” (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.132), ve 
“sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek aldatıcı hareketler yapmak (manipülasyon)” 
(Evik, s.75 vd.) tümceleri kullanılmıştır. Ser.PK.’da değişiklik yapan 3794 sayılı Kanunun 
gerekçesinde de “fiyat manipülasyonları”ndan söz edilmiştir. Yargıtay’ın 24.11.1999 tarih ve 
1999/9795 - 1999/11487 sayılı Kararında, “…tasarruf ve kar amaçlı senet alım satımı mı yoksa 
piyasayı etkileyecek düzeyde maniplasyonun mu mevcut olup olmadığı...” ve 25.10.2000 tarih ve 
2000/6684 - 2000/13586 sayılı Kararında, “…incelemelerini soyut bir şekilde gerçekleştirmişler ve 
sonuçta maniplasyon gerçekleşmediğini belirtmişlerdir” ifadelerine yer verilmiş, Danıştay’ın 
26.04.2005, 2005/149 - 2005/2325; 07.10.2005, 2005/6618 - 2005/4905 ve 17.03.2006, 2005/7503 - 
2006/1431 tarih ve sayılı kararlarında ise ortak bir ifade olarak, “…Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
47/A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunu…” tanımlaması kullanılmıştır. Keza Anayasa 
Mahkemesi’nin 26.12.2003 tarih ve 2000/8 – 2003/104 sayılı Kararında da “…2499 sayılı Kanun’un 
47. maddesinin (A) bendinde sayılan ceza kovuşturmasına konu (şirketle ilgili bilgileri 
elemanlarından birinin rakip şirkete ulaştırması, manipülasyon, izinsiz aracılık, emniyeti suistimal, 
örtülü kazanç dağıtımı, karşılıksız repo ve benzeri) fiillere…” şeklinde söz konusu deyim 
kullanılmıştır.        
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Manipülasyon kavramının üzerinde uzlaşılan tek bir tanımı bulunmayıp, bu 

konuda farklı açılardan yapılan değişik tariflere rastlanabilmektedir. Esasen bu 

durum, manipülasyon olarak nitelendirilen fiillerin ve yöntemlerin çokluğundan 

kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle, manipülasyonla ilişkilendirilen davranışların 

çeşitliliği, kapsayıcı bir tanımlamayı zorlaştırdığı gibi, mevcut tariflerin de çok genel 

bir çerçevede kalmasına sebep olmaktadır12. Yine aynı nedenlerle konuyla ilgili 

kanuni düzenlemelerde de genellikle sınırlayıcı bir kavramsal belirlemeye yer 

verilmemektedir13.  

Bu çerçevede karşılaştırmalı hukukta ve bunun etkisiyle Türk hukukunda 

manipülasyon terimi hakkındaki, özellikle doktrin ve uygulamada benimsenen 

birtakım saptamalarda bakıldığında, temel hareket noktasının piyasa ve fiyat 

kavramları olduğu görülmektedir. Gerçekten de manipülasyonun konusu sermaye 

piyasası araçları olup, manipülatif eylemler bu araçlara yönelik arz ve talebin 

karşılaştığı ortamı, yani piyasayı ve nihayet bunların piyasada oluşan fiyatlarını 

hedef almaktadır14. Bununla bağlantılı olarak manipülasyonu yasaklayan 

düzenlemelerin temel amacının, piyasaya hile karıştırmak suretiyle arz ve talebin 

“doğal kanununun” işlemesini engelleyen faaliyetleri yasaklamak olduğu, sermaye 

piyasası araçlarının piyasa fiyatının ancak bu şekilde dürüst ve adil bir fiyatı 

yansıtabileceği belirtilmiş ve çok değişik şekillerde görülebilmesine rağmen 

manipülasyonun, sermaye piyasasındaki arz ve talebe ilişkin her türlü maksatlı 

                                                
12 Bu bağlamda manipülasyon, farklı birçok davranışı ifade eden bir kategori (Ataman, s.3) olarak da 
görülebilir.  
13 Manavgat, s.14. Ser.PK. m.47’deki düzenlemeyle ilişkili olarak SPK. konuyla ilgili bir 
çalışmasında, “Sermaye piyasasında manipülasyon, Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin 
A bendinin ikinci ve üçüncü alt bentlerinde birer suç tipi olarak düzenlenmiştir. Suçun unsurları ve 
değerlendirmesi, tamamen yasal koşullara göre yapılacaktır. Ancak manipülasyonun yasadaki tanımı, 
yasa yapma tekniğine uygun olarak genel ve objektif nitelik taşımaktadır. / Bu genel ve objektif 
tanımın kapsamına ne gibi işlemlerin girebileceğini sınırlayıcı biçimde belirlemeye olanak yoktur. 
Manipülasyon fiili, çok farklı yöntemlerin kullanılması suretiyle işlenebilir” [Hisse Senedi 
Piyasasında Manipülasyon: Kullanılan Yöntem Örnekleri, Manipülatif İşlem Kalıbı Örnekleri 
Korunma Yolları, Sermaye Piyasası Kurulu, Aralık 2003, (çevrimiçi) http://www.spk.gov.tr/ 
displayfile.aspx?action=downloadfile&pid=7&menuid=3&subid=0, 10.12.2008, s.1] saptamasına yer 
vermiştir. 
14 Bu nedenle manipülasyon, “piyasa manipülasyonu” veya “fiyat manipülasyonu” olarak da anılır. 
Özellikle manipülasyonla piyasanın birbiriyle özdeşleşen, karşılıklı etkileşim altında olan ve bir bütün 
teşkil eden kavramlar olduğu (Manavgat, s.8) ileri sürülmüştür.  
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müdahale olduğu ifade edilmiştir15. Piyasaya müdahale etme olgusunu kısmen 

belirgin kılan bir diğer tanıma göre manipülasyon, başkalarını bir sermaye piyasası 

aracı üzerinde işlem yapmaya ikna etmeyi amaçlayan veya piyasa aracının fiyatını 

yapay bir seviyeye zorlayan davranış olarak da tanımlanmıştır16.  

Fiyatların etkilenmesini referans alan daha genel tanımlamalara göre ise 

manipülasyon, sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkilemeye yönelen, gerçek 

piyasa şartlarına uymayan tüm davranış şekilleri, başka bir ifadeyle yapay fiyat 

oluşumuna sebep olan tüm uygulamalardır. Bu şekilde ortaya çıkan fiyat, arz ve 

talebin serbest, etkilenmemiş işleyişiyle oluşabilecek olan fiyattan farklı, ona uygun 

olmayan bir nitelik arz etmektedir17.  

Yukarıda değinilen tanımların dışında çoğunluklu manipülasyonun belirli bir 

türünü, özellikle piyasada yapılan alım satım işlemlerini esas alan, bu sebeple 

kapsayıcı olmayan tarifler de bulunmaktadır18. Bundan başka üzerinde uzlaşılan bir 

tarifin bulunmaması ve kavramın dinamik niteliği gözetilerek bu konuda bir tanım 

                                                
15 Hazen, s.285, 464, 627. ABD. mahkeme kararlarına dayanan bu ifadelerden, “arz ve talebin etkisine 
maksatlı müdahale” ibaresi, manipülasyona ilişkin ortak yaklaşımlardan biridir (Daniel R. Fischel, 
David J. Ross, “Should the Law Prohibit ‘Manipulation’ in Financial Markets?”, Harvard Law 
Review, Vol. 105, No. 2, Dec. 1991, s.507). Amerikan mahkeme kararlarında yer verilen diğer 
tanımlamalar için bkz.: Remzi Özbay, “Hisse Senedi Fiyatlarında Yükseliş ve Çöküşler: Borsalarda 
Spekülasyon ve Manipülasyon”, Doç. Dr. Yaman Aşıkoğlu’na Armağan, Ankara, SPK. Yayını, 
1997, s.433-434; Ataman, s.4; Manavgat, s.9-10.         
16 Fischel, Ross, s.507. Yukarıda değinilen iki tanımdan yola çıkılarak manipülasyonun, 1) Arz ve 
talebin serbest işleyişine müdahale, 2) Başkalarını işlem yapmaya ikna etme, 3) Sermaye piyasası 
araçlarının fiyatlarını yapay bir düzeye zorlama şeklinde üç temel unsurunun bulunduğu (Fischel, 
Ross, s.507) belirtilmiştir.  Sözü edilen tanımlar ve unsurlar SPK.’nın çalışmasında da esas alınmıştır 
(SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.2).    
17 Michael Arlt, Der Strafrechtliche Anlegerschutz vor Kursmanipulation, Frankfurt am Main, 
Peter Lang, 2004, s.55-56; Papachristou, s.52. Aynı yönde Andreas M. Schönhöft, Die Strafbarkeit 
der Marktmanipulation gemäß § 20a WpHG: strafrechtlicher Schutz des Kapitalmarkts vor 
Marktmanipulationen durch das Anlegerschutzverbesserungs-gesetz (AnSVG), Frankfurt am 
Main, Peter Lang, 2006, s.9; Karsten Altenhain, “Die Neuregelung der Marktpreismanipulation durch 
das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz”, BB, Heft:37, 2002, s.1874.Benzer şekilde manipülasyonun 
sermaye piyasası araçlarının fiyatının yapay kontrolü ya da piyasa araçlarının, arz ve talebin normal 
işleyişleri sonucu oluşacak fiyatın üstünde veya altında işlem görmeye zorlanmasına yönelik bir 
girişim olduğu da ifade edilmiştir. Bkz.: Richard Jack Teweles, Edward S. Bradley, The Stock 
Market, Seventh Edition, New York, John Wiley and Sons, 1998, s.330; Özbay, s.433.           
18 Söz konusu tanımlara, aşağıda manipülasyona ilişkin ayrımlar bağlamında, ilgili manipülasyon 
çeşidi kapsamında değinilecektir.  
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vermekten kaçınıldığı gibi19, terimin belirsizliği ve manipülasyon yöntemlerinden 

bazılarının hile hükümleri kapsamında değerlendirilebileceği, diğer bazı türlerinin ise 

yasaklanmasının doğru olmadığı gerekçe gösterilerek, söz konusu kavramdan 

tümüyle vazgeçilmesi gerektiği de ileri sürülmüştür20.       

Başlangıçta belirtildiği gibi manipülasyonun birçok çeşidi bulunmaktadır. 

Daha açık bir anlatımla, sermaye piyasası araçlarının fiyatları çok değişik biçimlerde 

etki altına alınabilmektedir21. Bu bağlamda manipülasyon doktrinde farklı kriterlere 

göre tasnif edilmektedir. Bu hususta en fazla taraftar bulan ayırım, fiyatların 

etkilenme biçimine ve niteliğine göre yapılan ayırım olup, manipülasyon, 1) İşleme 

dayalı manipülasyon, 2) Bilgiye dayalı manipülasyon ve 3) Harekete dayalı 

manipülasyon şeklinde sınıflandırılmaktadır22.  

                                                
19 “Görüldüğü gibi, manipülasyon doktrinde ve yargısal içtihatlarda, serbest piyasa koşulları altında 
arz ve talebe yapay müdahale, kamuyu eksik aydınlatma suretiyle fiyatı etkileme, yapay arz ve talep 
yaratmak amacıyla işlem yapma gibi çeşitli açılardan açıklanmakta, ancak üzerinde genel de olsa 
mutabık kalınan bir tanıma ulaşılamamaktadır. O halde kavramın dinamik niteliğini de gözeterek, 
güncelliğini zaman içerisinde yitirecek ve içeriği tartışmalı bir tanım yapmak yerine, evrensel boyutta 
kabul görmüş unsurlardan hareketle genel bir kapsam çizmek daha yerinde olacaktır” (Manavgat, 
s.14).  
20 Fischel, Ross, s.507 vd. Bu düşüncenin bir devamı olarak ise, işlem yapanın amacına dayalı olarak 
gerçek alım satım işlemlerinin yasaklanmasının gerekliliği ele alınmış ve bu tür işlemlerin fiyat 
hareketleri bağlamında kendi kendini önleyen bir nitelik taşıdığı, dolayısıyla başarılı bir manipülasyon 
gerçekleştirmenin zor olduğu, keza işlem yapanın amacının esas olmasına bağlı olarak manipülatif 
işlemlerin saptanmasının güç olduğu, nihayet manipülasyonu yasaklamanın çeşitli sosyal 
maliyetlerinin bulunduğu gerekçeleriyle söz konusu işlemlerin yasaklanmaması gerektiği sonucuna 
varılmıştır (Fischel, Ross, s.512 vd.). Yine bu görüş, görünüşte (fiktif) işlemler ile gerçeğe aykırı 
açıklamaların bir çeşit hileli davranış olup, bunlar açısından manipülasyon kavramına gerek 
olmadığını ve bu konuda hile kavramının yeterli olduğunu, ayrıca ABD. Yüksek Mahkemesi’nin, 
menkul kıymetler kanunlarındaki manipülasyon kavramının, aldatıcılığı (hileyi) gerektirdiği yönünde 
kararlar verdiğini belirtmiştir. Özetle bu düşünceye göre, görünüşte işlemler (keza gerçeğe aykırı 
açıklamalar) hilenin bir türü olarak kabul edilmeli, gerçek işlemler ise işlem yapanın amacı ne olursa 
olsun yasaklanmamalı, sonuç olarak belirsiz bir terim olan manipülasyon kavramından tamamen 
vazgeçilmelidir (Fischel, Ross, s.507, 510-511, 553).     
21 Manipülasyon yöntemleri, sermaye piyasasındaki gelişmelere göre sürekli değişmekte ve yeni 
teknikler ortaya çıkmaktadır (Schönhöft, s.10; Ataman, s.6).   
22 Söz konusu üçlü ayırımı esas alan Amerikan yazarlar, sıralamayı 1) Harekete dayalı manipülasyon 
(action-based manipulation) 2) Bilgiye dayalı manipülasyon (information-based manipulation) ve 3) 
İşleme dayalı manipülasyon (trade-based manipulation) biçiminde yaparken (Franklin Allen, Douglas 
Gale, “Stock-Price Manipulation”, The Review of Financial Studies, Vol. 5, No. 3, 1992, s.505; 
Tezcanlı, s.125; F. Nihal Sayar, Hisse Senedi Piyasalarında Spekülatif ve Manipülatif Faaliyetler: 
(Teori, Ülke Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi), Ankara, Yayınlanmamış SPK. Yeterlik 
Etüdü, 1993, s.81-82), Alman doktrininde 1) Bilgiye dayalı manipülasyon (informationsgestützte 
manipulation) 2) İşleme dayalı manipülasyon (handelsgestützte manipulation) ve 3) Harekete dayalı 
manipülasyon (handlungsgestützte manipulation) sıralaması benimsenmiştir (Arlt, s.56; Papachristou, 
s.57; Schönhöft, s.10; Anna Trüsted, Das Verbot von Börsenkursmanipulationen, Frankfurt am 
Main, Peter Lang, 2004, s.177). Yukarıda yaptığımız sıralamada ise Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)’daki 
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Yapılan bu tasnif kapsamında, ilgili manipülasyon çeşitlerinin, kavramsal 

temelde kısaca açıklanması yararlı olacaktır. Bunlardan birincisi olan işleme dayalı 

manipülasyonda doğrudan sermaye piyasası araçları üzerinde gerçekleştirilen 

(görünüşte veya gerçek) alım satım işlemleri aracılığıyla manipülasyon ortaya 

çıkmakta, başka bir deyişle fiyatlar yalnızca piyasada işlem yapmak suretiyle 

yönlendirilmektedir23. Piyasaya gerçeğe aykırı bilgi yayılması veya fiyatları 

etkileyici başka hareketler yapılması söz konusu olmayıp, bizatihi işlemlerin 

doğurabileceği yanlış izlenimler yoluyla fiyatlar etkilenmektedir. Özellikle, arz ya da 

talep yönünde ani değişikliklere yol açan alım satımlar, diğer yatırımcılara bir işaret 

yaymakta, onları işleme yapma konusunda harekete geçirmekte ve devamında 

yatırımcıların alım veya satım tepkileriyle fiyat yönlendirilmiş olmaktadır24.  

Öte yandan işleme dayalı manipülasyon, diğer manipülasyon türlerine oranla, 

saptanması son derece güç ve buna bağlı olarak da önlenmesi çok daha zor bir 

yöntemdir25. Bunun sebebi ise, işlemlerin yasal, olağan piyasa işleyişinin bir parçası 

görünümünde olmaları, dolayısıyla işlemlerin kendilerinden çok, doğurabilecekleri 

etkilerin temel alınmasıdır26. Sözü edilen özellikleri nedeniyle işleme dayalı 

manipülasyonun, tek başına arz ve talebe müdahale edilmesi, başkalarının işlem 

yapmaya ikna edilmesi, fiyatların yapay bir düzeye zorlanması gibi objektif 

kriterlerle açıklanamayacağı, burada asıl belirleyici olanın işlem yapanın 

manipülasyona yönelik amacını içeren sübjektif unsur olduğu vurgulanmıştır27. 

                                                                                                                                     
düzenleme dikkate alınmıştır. Söz konusu hükümde önce işleme dayalı manipülasyon suçu [m.47/f.1-
b.(A)-alt b. (2)], devamında ise bilgiye dayalı manipülasyon suçu [m.47/f.1-b.(A)-alt b. (3)] 
öngörülmüştür.  
23 Allen, Gale, s.505; Tezcanlı, s.126; Sayar, s.82; Arlt, s.73; Papachristou, s.61; Schönhöft, s.10-11; 
Trüsted, s.177. Bu konuda oldukça değişik işlem teknikleri söz konusu olup, bunlara aşağıda suç tipi 
incelemesinde ayrıca değinilecektir.  
24 Trüsted, s.177-178; Arlt, s.73; Papachristou, s.61; Schönhöft, s.10-11. 
25 Allen, Gale, s.505. 
26 Esasen bir faaliyete manpülatif nitelik kazandıran özelliğin, onun yasadışı olmasından ziyade 
fiyatların yapay kontrolü olduğu (Teweles, Bradley, s.330; Özbay, 433) ifade edilmiştir ki bu husus, 
işleme dayalı manipülasyonda çok daha önemli bir noktadır.  
27 Fischel, Ross, s.507-510; Manavgat, s.15-17. Bu bağlamda manipülasyonun objektif bir tanımının 
bulunmadığı, işlem yapanın amacını esas alan sübjektif bir tanımlamanın yapılabileceği ve buna göre 
sübjektif açıdan bir işlemin manipülatif sayılabilmesi için, 1) İşlemlerin, fiyatları belirli bir yöne 
çekmeyi amaçlaması, 2) İşlem yapanın, yaptığı işlem olmasa, fiyatların bu yönde ilerleyeceğine dair 
bir inanca sahip olmaması, 3) Elde edilen kazancın, işlem yapanın sahip olduğu yararlı bir bilgiden 
değil, yalnızca fiyatları yönlendirme gücünden kaynaklanması koşullarını taşıması gerektiği 
belirtilmiş, dolayısıyla manipülatif amaç taşımayan veya özel bir bilgiye dayalı işlemlerin bu 



 244 

Manipülasyonun ikinci türü olan bilgiye dayalı manipülasyonda gerçeğe 

aykırı bilgilerin yayılması suretiyle sermaye piyasası araçlarının fiyatları etkilendiği 

gibi, özellikle kamuyu aydınlatma ilkesiyle bağlantılı olarak açıklamakla yükümlü 

olunan bilgilerin açıklanmaması yoluyla da fiyatlar yönlendirilebilmektedir28. Söz 

konusu hareketlerle piyasanın yanlış bilgilenmesi sonucu fiyatlarda meydana gelen 

hareketlenmeden, buna uygun karşı işlemler yapılarak kazanç sağlanmaktadır29. 

Burada bahsedilen bilgi, dar anlamda belirli bir konudaki verilerin yanı sıra, haber, 

yorum, tavsiye şeklindeki bilgileri ve hatta tahmin ve söylentiler gibi kesin olmayan 

durumları da içermektedir30. Ayrıca manipülasyona yol açan bilgi, kendiliğinden 

anlaşılacağı üzere, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek, 

yatırımcıların kararlarını yön verici bir nitelikte olup, olumlu ya da olumsuz bir 

içeriğe de sahip olabilir31. Bunların dışında bilgiye dayalı manipülasyonun, fiyatları 

etkilemede klasik olduğu kadar, en yaygın ve en etkili hareket tarzı olduğu da ifade 

edilmiştir32.   

Nihayet harekete dayalı manipülasyonda ise sermaye piyasası ve özellikle 

borsa dışında gerçekleştirilen hareketlerle sermaye piyasası araçlarının fiyatları 

etkilenmektedir. Burada doğrudan ihraççıların-ortaklıkların gerçek değerine yönelik 

olarak, bunların ekonomik durumunu zayıflatan veya güçlendiren hareketlerle 

                                                                                                                                     
kapsamda değerlendirilemeyeceği (Fischel, Ross, s.510) ifade edilmiştir. Amerikan mahkeme 
kararlarında da sübjektif unsur aranmış ve manipülasyon suçlamasının yapıldığı bir davada, sanığın 
işlemi yapmadaki başlıca amacının fiyat manipülasyonu olduğunun ispatının zorunlu olduğuna ve 
ilgili davranışın yalnızca fiyatları yapay olarak etkileme niteliğine sahip olmasının yeterli olmadığına 
hükmedilmiştir. ABD. Yüksek Mahkemesi birçok kararında manipülasyonun, bir sermaye piyasası 
aracının fiyatını yapay olarak etkilemek üzere özel olarak planlanan belirli işlem tiplerine münhasır 
“bir sanat terimi” olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle manipülatif amaç olmaksızın fiyatları etkileyen 
bir davranışın, kendiliğinden yasadışı manipülatif bir fiil olarak değerlendirilemeyeceği açıklanmıştır 
(Hazen, s.465).  
28 Allen, Gale, s.505; Tezcanlı, s.125; Sayar, s.82; SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, 
s.4; Arlt, s.57; Papachristou, s.57; Schönhöft, s.10; Trüsted, s.177.    
29 Papachristou, s.57. Bununla birlikte manipülasyonun oluşması için kazanç sağlama şart değildir. Bu 
yönde açıklamalar için bkz.: Tezcanlı, s.125; Sayar, s.82.   
30 Doktrinde bilgiye dayalı manipülasyon kapsamında, gerçeğe aykırı bilgi ve söylenti deyimleri ayrı 
ayrı anılmaktadır. Bkz.: Allen, Gale, s.505; Arlt, s.57; Schönhöft, s.10. Bu bağlamda manipülasyona 
karşı yapılan kanuni düzenlemelerde şirketlerin kamuya düzenli olarak bilgi vermesinin 
öngörülmesinin, söylenti yayma hareketini zorlaştırdığı (Allen, Gale, s.505) ifade edilmiştir.       
31 Arlt, s.57; Papachristou, s.57; Tezcanlı, s.125. 
32 Arlt, s.57; Papachristou, 57; Schönhöft, s.10.  
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ortaklıkların sermaye piyasasında işlem gören piyasa araçlarının fiyatı düşürülmekte 

veya yükseltilmektedir33.  

Burada vurgulamak gerekir ki, manipülasyona ilişkin söz konusu ayırımlar, 

ilgili manipülasyon türünün kavramsal olarak ortaya konulması amacını taşımakta 

olup, uygulamada bu yöntemler, fail ya da faillerin hedef, imkân ve tutumlarına göre 

aynı olayda bir arada bulunabilir.  

Diğer taraftan manipülasyonun işleme, bilgiye ve harekete dayalı olmasına 

göre yapılan yaygın tasnifinden başka, manipülasyonu gerçekleştiren kişilere ve 

özellikle manipülasyonun amacına göre de birtakım ayırımlar mevcuttur34.    

Burada son olarak, manipülasyonun spekülasyon (vurgunculuk) 

kavramından farkına da değinmek yararlı olacaktır35. Spekülasyon genel olarak, 

                                                
33 Papachristou, 76; Trüsted, s.178. Ayrıca bkz.: Arlt, s.96; Schönhöft, s.11; Allen, Gale, s.505; 
Tezcanlı, s.125; Sayar, s.81. Doktrinde harekete dayalı manipülasyona, ABD.’de eski tarihlerde 
meydana gelen tipik bazı olaylar örnek gösterilmektedir. Bunların başında, 1901 yılında Amerikan 
Çelik ve Kablo Şirketi (American Steel and Wire Company) yöneticilerinin, şirket hisselerini açığa 
sattıktan sonra çelik fabrikalarını kapatmaları olayı gelmektedir. Söz konusu olayda fabrika kapatma 
hareketinin kamuoyuna açıklanması üzerine hisse fiyatının, hisse başına yaklaşık 60 Dolardan 40 
Dolara düştüğü ve böylece yöneticilerin kendi açık pozisyonlarını kapattıkları, hisselerin fiyatının 
önceki düzeyine çıkmaya başladığı anda da fabrikalarını tekrar açtıkları (Allen, Gale, s.504; Arlt, s.97; 
Trüsted, s.178) belirtilmektedir. Bundan başka harekete dayalı manipülasyonun, genellikle bir şirketin 
önemli üretim tesislerinin, suç oluşturan hareketlerle örneğin kundakçılık (yangın çıkarma) veya diğer 
sabotaj fiilleriyle çalışamaz hale getirilmesi suretiyle hisse senedi fiyatlarının düşürülmesi şeklinde 
gerçekleştiği (Papachristou, 76) de ifade edilmiştir.   
34 Manipülasyonu gerçekleştiren kişilere, başka bir ifadeyle faile göre manipülasyon; 1) İhraççılarla 
bağlantılı olmayan üçüncü kişiler, 2) Borsa faaliyetlerine doğrudan katılan kişiler ve 3) İhraççılar veya 
büyük hissedarlar tarafından yapılan (Arlt, s.56) şeklinde ayrılmaktadır. Fiyatların yönlendirilmesinde 
güdülen amaca göre ise manipülasyon, 1) Fiyatların yükselmesine yönelik manipülasyon (bull 
manipulation), 2) Fiyatların düşmesine yönelik manipülasyon (bear manipulation) olarak ikiye 
ayrılmakla (Artl, s.56) birlikte, buna 3) Fiyatlardaki düşüşün yavaşlatılmasına (fiyatların 
dengelenmesine) yönelik manipülasyon da eklenmelidir. Manipülasyonun amaçları konusunda ayrıca 
bkz.: Teweles, Bradley, s.330-331; Tezcanlı, s.124; Sayar, s.81; Hazen, s.466.      
35 Manipülasyon gibi Fransızcadan dilimize geçmiş olan spekülasyon ifadesinin Türkçe karşılığı 
olarak sözlükte; vurgun, vurgunculuk ve eski bir deyim olarak ihtikâr sözcükleri yer almaktadır. 
İstifçilik, stokçuluk deyimleri de benzer niteliktedir. Bu konuda bkz.: Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil 
Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 20.12.2008; Püsküllüoğlu, s.893, 931, 1571, 1789; Yılmaz, 
s.1117. Spekülasyon, vurgunculuk şeklindeki ticari-ekonomik anlamından başka, felsefede kurgu 
sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmakta ve pratikle ilgilenmeksizin yalnızca bilme ve açıklama 
amacını taşıyan düşünce olarak ifade edilmekte, objektif (nesnel) gerçekliğe başvurmaksızın 
kurgularla yapılan felsefeye de spekülatif felsefe denilmektedir (Püsküllüoğlu, s.1571; Hançerlioğlu, 
Felsefe Sözlüğü, s.291; Cevizci, s.369-370; Yılmaz, s.1117). Buradan hareketle spekülasyon, soyut, 
dayanaksız, doğrulanması mümkün olmayan düşünce, yorum veya laf kalabalıklığı şeklinde de 
tanımlanmaktadır (Cevizci, s.369-370; Yılmaz, s.1117).        



 246 

ileride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç sağlamayı 

ifade etmektedir36. Spekülasyonda geleceğe dönük tahmin yapılmakta ve fiyatların 

yükseleceğine veya düşeceğine ilişkin öngörüler çerçevesinde alım veya satım 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. Buna göre eğer fiyatın artacağı düşünülüyorsa ilgili 

ekonomik varlık alınmakta ve fiyat yükseldiğinde satım işlemi gerçekleştirilerek, 

aradaki fiyat farkından kazanç elde edilmektedir. Eğer fiyatın düşeceği 

öngörülüyorsa, bu defa söz konusu varlık satılmakta ve fiyatı düştüğünde alınarak 

aradaki fiyat farkından kazanç temin edilmektedir. Bu bağlamda spekülasyon, fiyat 

tahminine dayalı olarak gerçekleştirilen, dolayısıyla risk içeren bir alım-satım veya 

satım-alım işlemi olarak da tarif edilebilir37. Bundan başka spekülasyonun, finansal 

piyasaların ve bu kapsamda sermaye piyasalarının vazgeçilmez bir parçası olduğu, 

piyasanın derinliğini artırdığı, vadeli işlemlerde önemli rol oynadığı, menkul kıymet 

yatırımlarının, ilgili menkul kıymetten elde edilecek temettü veya faiz gibi nispeten 

uzun vadeli orijinal kazanç ile menkul kıymetin piyasa fiyatındaki değişikliklerden 

kısa vadede sağlanacak sermaye kazancı şeklinde iki temel amacının bulunduğu, 

spekülasyonun da sermaye kazancı için yapılan işlemlerle ortaya çıktığı ifade 

edilmektedir38. 

                                                
36 Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 
20.12.2008.  
37 İsmail Mazgit, “Sermaye Piyasalarında Spekülâsyon: Tarihin Tekerrürü”, Finans Politik & 
Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:512, Ekim 2007, s.8  (çevrimiçi) http://www.ekonomikyorumlar. 
com.tr/dergiler/gundem/Gundem_1_Sayi_512.pdf, 20.12.2008. Benzer bir tanımlamaya göre 
spekülasyon, “Genel olarak bir mal, döviz veya menkul değerin gelecekteki piyasa fiyatları konusunda 
tahminlerde bulunmak ve bu tahminler doğrultusunda tüm piyasa rizikolarını yüklenerek söz konusu 
ekonomik varlığı almak veya satmak” (Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler: Ansiklopedik Sözlük, 
Ankara, Güzem Yayınları, 1992,  s.786) anlamını taşımaktadır. Spekülasyonda risk unsuru belirleyici 
bir nokta olup, onu arbitraj (ara kazanç) kavramından ayırmaktadır. Zira arbitrajda herhangi bir risk 
üstlenmeden fiyat farklılıklarından kazanç sağlanması söz konusudur. Arbitraj kavramı hakkında bkz.: 
Seyidoğlu, s.35-36; Karslı, s.270-271.     
38 Mazgit, s.8-9; Özbay, s.423-424; Sayar, s.32, 113. Vadeli işlem piyasalarında işlemler, aleyhte fiyat 
değişimi riskine karşı korunmak ve fiyat hareketlerinden kâr elde etmek (spekülasyon) şeklinde iki 
temel amaçla gerçekleştirilmektedir. Hatta korunma amaçlı işlem yapanların taleplerinin çakıştığı 
ender durumlar dışında, genellikle fiyat değişim riskinin, bu değişimden kazanç sağlamak isteyen 
spekülatörlere devredildiği belirtilmekte, riskten korunmak amacıyla işlem yapanlar korunmacılar, 
fiyat farklılıklarından yararlanan spekülatörler ise yatırımcı olarak adlandırılmakta ve spekülatörlerin 
piyasanın ihtiyacı olan likiditeyi sağladıkları, genel kanaatin aksine vadeli piyasalar için oldukça 
faydalı ve gerekli oldukları, üretici ve tüketicilerin korunmak istedikleri riskleri, kâr fırsatı olarak 
görerek, zarar etme pahasına gönüllü olarak üstlendikleri belirtilmiştir (Türev Araçlar Lisanslama 
Rehberi, s.64-65, 71). Bu konuda ayrıca bkz.: Evik, s.81-86; İnceoğlu, s.27, 38-39; İsmail Kırca, 
Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 
2000, s.263. Öte yandan spekülasyonun içerdiği risk unsurunun belirsizliği bağlamında spekülasyon 
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Sermaye piyasasında manipülasyon ve spekülasyon kavramları, zaman zaman 

birbirinin yerine kullanılmaktaysa39 da aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Spekülasyonda yalnızca fiyat değişikliklerinden yararlanma söz konusuyken, 

manipülasyonda fiyatların yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Spekülatör, kısa süreli 

fiyat değişikliklerinden, işlemle bağlantılı riskleri kabul ederek kendi lehine 

yararlanmaya çalışırken, manipülatör ise bu riski, fiyatları etkilemek ve böylece fiyat 

değişikliğine kendisi sebep olmak suretiyle dışarıda bırakmaktadır40. Bu bağlamda 

genel olarak manipülasyonun yasaklanan, hatta suç olarak cezalandırılan bir davranış 

olduğu, spekülasyonun ise piyasanın olağan işleyişi kapsamında izin verilen bir 

durum niteliğini taşıdığı kabul edilmekle birlikte, spekülasyonun kısa vadede kazanç 

imkânına ve bununla ilişkili kitle (sürü) psikolojisi adı verilen, kendi kendini 

besleyen toplu yönelişlere bağlı olarak fiyatlarda rasyonel temeli olmayan 

yükselişlere (şişkinliklere) ve belirli bir noktadan sonra düşüşlere (çöküşe) yol açarak 

piyasayı olumsuz etkilediği de belirtilmektedir. Dolayısıyla spekülasyonun 

yasaklanmasından ziyade, sözü edilen olumsuzluklar temelinde öncelikle kamunun 

zamanında, doğru ve yeterli bir biçimde aydınlatılmasına ve kredili alım, açığa satış, 

vadeli piyasa işlemleri gibi spekülasyonda sıkça kullanılan işlem ve tekniklere 

yönelik düzenlemeler yapılması, fiyatların izlenmesi ve fiyat istikrarına yönelik 

müdahale mekanizmalarının işletilmesi şeklinde önleyici bir yaklaşım öne 

çıkmaktadır41.    

                                                                                                                                     
ile kumar kavramı arasındaki ilişki de tartışılmıştır. Vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleriyle ilişkili 
olarak yapılan değerlendirmeler için bkz.: Kırca, s.245-264.     
39 Mazgit, s.8, dn.:1. Örneğin bkz.: Allen, Gale, s.503.  
40 Papachristou, 56; Schönhöft, s.2. 
41 Bu konuda detaylı bilgi ve değerlendirmeler için bkz.: Sayar, s.31-79, 113-115; Özbay, s.423-432, 
455-466, 469-470. Öte yandan karşılaştırmalı hukukta Alman Borsa Kanunu’nun (BörsG) “Spekülatif 
Borsa İşlemlerine İkna” başlıklı 26. maddesi, bir kimsenin ticari olarak başkalarını, spekülatif borsa 
işlemlerindeki tecrübesizliklerinden yararlanarak bu işlemlere yöneltmesini veya doğrudan ya da 
dolaylı olarak söz konusu işlemlere katılmaya ikna etmesini yasaklamakta ve aynı Kanunun 49. 
maddesi bu yasağa aykırı davranılmasını suç olarak ceza yaptırımına bağlamaktadır. Bu suç için bkz.: 
Park, s.271 vd.; Schröder, s.267 vd.; Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, BT, s.162.  
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2. Korunan Hukuksal Değer 

Genel olarak korunan hukuksal değer kavramı, günümüzde ceza hukukunun 

amacı ve meşruiyet temeli bakımından belirleyici bir role sahiptir. Bu bağlamda ceza 

hukukunun başlıca hedefinin hukuksal değerleri korumak olduğu, ceza hukukuna 

ilişkin davranış normlarının meşruluğunun da söz konusu normların, hukuksal 

değerlerin korunmasına hizmet etmesiyle ortaya çıktığı kabul edilmekte ve hukuksal 

değerlere çeşitli fonksiyonlar yüklenmektedir42. Fiillerin suç olarak düzenlenmesine 

ilişkin olan ve daha çok kanun koyucuya yönelik bulunan işlevler bir yana 

bırakılacak olursa, suç tipi incelemesinde korunan hukuksal değerin belirlenmesi, 

ilgili normun yorumlanmasında ve bununla ilişkili olarak suçun unsurlarının 

açıklanmasında merkezi bir dayanak oluşturmaktadır43.  

Bu çerçevede işleme dayalı manipülasyon ile bilgiye dayalı manipülasyon 

suçlarının korudukları hukuksal değerlere bakıldığında, konunun esasen sermaye 

piyasası hukukuna ve sermaye piyasası suçlarına ilişkin genel saptamalarda da öne 

çıkan, piyasanın işlevselliği ve yatırımcının korunması şeklindeki iki temel hukuksal 

değerle bağlantılı değerlendirildiği görülmektedir44. Ancak burada öncelikli hukuksal 

değer, sermaye piyasalarının işlevselliği, buna ilişkin güvendir. Somut olarak 

manipülasyonun sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeye yönelen fiilleri 

kapsaması itibariyle, söz konusu fiilleri suç olarak yaptırım altına alan normların, ilk 

planda piyasadaki fiyat oluşumunun güvenilirliğini ve doğruluğunu korudukları, 

fiyatların kurallara ve gerçek piyasa şartlarına uygun bir şekilde gerçekleşmesini 

hedefledikleri ifade edilebilir. Fiyat mekanizmasının güvenilirliği ve gerçeğe uygun 

                                                
42 Jescheck, s.6-7; Roxin, s.14 vd.; Kindhäuser, s.37, Ünver, Hukuksal Değer, s.436 vd., 1060; 
Ziouvas, s.111 vd. Ceza hukukunun amacı ile cezanın amacı arasındaki ayrım hakkında bkz.: Ziouvas, 
s.105-111. Hukuksal değerlerin fonksiyonları olarak; eleştirisel fonksiyon (bunun türleri olarak suç 
haline getirme ve suç olmaktan çıkarma fonksiyonu), suç politikası fonksiyonu (cezaya liyakat ve 
cezaya muhtaçlık değerlendirmeleri), ceza normlarının meşruluğu fonksiyonu, suçları tasnif 
fonksiyonu, ceza yaptırımını gerekçelendirme, sınırlandırma ve denetleme fonksiyonu ve yorum aracı 
olma fonksiyonu (Ünver, Hukuksal Değer, s.601 vd.) gibi ayırımlar yapılmaktadır.      
43 Arlt, s.108; Schönhöft, s.11; Trüsted, s.49.  
44 Genel olarak sermaye piyasası sisteminin de bu iki değer üzerine kurulu olduğu ifade edilebilir. 
Nitekim Ser.PK. m.1’de de sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde, başka bir ifadeyle 
işlevsel bir biçimde çalışması ve tasarruf sahiplerinin haklarının korunması Kanunun konusu olarak 
düzenlenmiştir. 
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olarak işleyişi, tek başına bir amaç olmayıp, nihai olarak piyasaların işlevselliğini 

korumaya hizmet etmektedir. Bununla birlikte fiyatların dürüst ve düzenli bir şekilde 

oluşacağına dair güven, işlevsel bir finans ortamı için zorunlu bir ön koşuldur. Zira 

manipüle edilmiş fiyatlar, sermayenin yanlış dağılımına, daha da önemlisi piyasa 

katılımcılarında ve özellikle yatırımcılarda güven kaybına yol açarak, sermaye 

piyasasının fonları bir araya getirme şeklindeki asli işlevi zarar görebilmektedir45.   

Öte yandan sermaye piyasasının işlevselliği, ülke ekonomisi ve bu bağlamda 

ekonomik kalkınmayla doğrudan ilişkili olup, bu durum, korunan hukuksal değer 

kapsamında manipülatif fiillerin ceza yaptırımıyla karşılanması, başka bir deyişle 

cezaya layık ve cezaya muhtaç olarak değerlendirilmesinde de önemli bir noktadır46. 

Ser.PK. m.1’de Kanunun amacı olarak, tasarrufların piyasa araçlarına yatırılmasını 

ve böylece halkın ekonomik kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını 

sağlamadan bahsedilerek, söz konusu ilişki vurgulanmıştır. Kanunun bir parçası olan 

manipülasyon suçlarına ilişkin normları da bu amaçtan ayrı ele almak mümkün 

değildir47. Dolayısıyla sermaye piyasasının işlevselliğinin ve bu yöndeki güvenin 

korunması, son tahlilde genel ekonomik düzenin korunmasını, ekonomik 

kalkınmanın sağlanmasını da ifade etmektedir48.    

 
                                                
45 Arlt, s.108-111; Ulrich Sorgenfrei, Kapitalmarkt-Strafrecht, Handkommentar, Hrsg.: Tido Park, 
Baden-Baden, Nomos, 2004, s.217-218; Schröder, s.140; Papachristou, s.147; Schönhöft, s.11-15; 
Trüsted, s.78-79; Altenhain, s.1875. Benzer yönde Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.178-
179.  Ser.PK.’da konuyla ilgili düzenleme ve değişiklikler getiren 3794 sayılı Kanunun gerekçesinde, 
manipülasyon suçları, sermaye piyasasının sağlıklı ve dürüst bir biçimde işlemesini engelleyen, 
piyasada dürüstlüğü bozan fiiller olarak nitelenmiştir.    
46 Bu bağlamda sermaye piyasasının işlevselliğinin ekonomi sisteminin temeli olduğu ve bunun ceza 
hukuku araçlarıyla korunmasının meşru ve anlamlı olduğu (Schönhöft, 25) ifade edilmiştir. Öte 
yandan Alman hukukunda manipülasyon suçuna ilişkin düzenlemenin gerekçesinde, manipülasyonun 
sermaye piyasasındaki güveni sarsmaya elverişli olduğu, bu suretle mevcut ekonomi düzeninin önemli 
bir alanını tehlikeye soktuğu belirtilmiş ve piyasaların işlevselliği için bir tehdidin bulunmasının, daha 
güçlü bir ceza hukuku korumasını zorunlu kıldığı ifade edilmiştir (Arlt, s.109; Trüstedt, s.79; 
Schönhöft, s.11).  
47 Arlt, s.112.  
48 Türk doktrininde söz konusu suçların milli ekonomiye zarar verdiği, dolayısıyla bunlarla korunan 
hukuksal değerlerin başında milli ekonominin geldiği belirtilmiştir. Bkz.: Erman, Şirketler Ceza 
Hukuku, s.134; Evik, s.138-140, 159, 218. Nitekim Anayasa’nın 167. maddesinde, piyasaların 
denetimine ilişkin hükümler kapsamında Devletin, diğer piyasalarla birlikte sermaye piyasasının da 
sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alacağını öngörmektedir. Söz konusu 
madde Anayasanın “Mali ve Ekonomik Hükümler” başlıklı kısmının, “Ekonomik Hükümler” alt 
başlığında yer almaktadır.   
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Manipülasyon suçlarının, piyasaların işlevselliğinin yanı sıra ikinci bir 

hukuksal değer olarak, yatırımcılar başta olmak üzere piyasa katılımcılarının 

malvarlığını da koruduğu kabul edilmektedir. Zira manipülasyon sonucunda 

malvarlığına yönelik de bir tehlike veya zarar doğabilmektedir49. Bununla birlikte 

manipülasyon suçlarıyla asıl olarak fiyatları etkilemeye dönük fiiller 

cezalandırılmakta olup, malvarlığına ilişkin tehlike veya zarar bir yan etki olarak 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla malvarlığına ilişkin cezai koruma da yalnızca bir 

yansıma niteliğini taşımaktadır. Ana hedef, piyasaların işlevselliğinin 

korunmasıdır50.  

Piyasanın işlevselliği ve malvarlığı değerlerinden başka, özellikle bilgiye 

dayalı manipülasyon suçu bağlamında ve kamuyu aydınlatma ilkesiyle ilişkili olarak 

öne çıkan bir diğer hukuksal değer, yatırımcıların yatırım kararlarını, iradeleri 

sakatlanmadan alabilmelerini ifade eden tasarruf özgürlüğüdür.  Zira sözü edilen 

suçu oluşturan ve genel olarak kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne aykırı bir 

biçimde gerçeğe uymayan bilgilerin açıklanması veya bilgilerin açıklanmaması 

şeklindeki hareketler, tasarruf özgürlüğünü ihlal etmektedir. Dolayısıyla bu 

düzenlemenin, yatırımcıların doğru ve tam aydınlatılmasını zorunlu kıldığı, böylece 

yatırımcıların ekonomik olarak anlamlı ve makul kararlar almasını sağladığı ifade 

edilebilir. Yanlış veya eksik bilgilere dayalı olarak alınan kararlar, fiyatların da 

olması gerekenden farklı oluşmasına sebep olacaktır. Ne var ki burada kamuyu 

aydınlatma ve bununla bağlantılı olarak tasarruf özgürlüğünün güvence altına 
                                                
49 Arlt, s.109, 114-116; Trüstedt, s.79-82; Sorgenfrei, 217-218; Schönhöft, s.11-14; Papachristou, 
s.147; Schröder, s.140; Altenhain, 1875; Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.134; Evik, s.140-142, 
159, 218. Ser.PK.’da manipülasyonla ilgili düzenleme ve değişiklikler getiren 3794 sayılı Kanunun 
genel gerekçesinde söz konusu fiillerin, piyasadaki dürüstlüğü bozmalarının yanı sıra, yatırımcılar 
aleyhine haksız kazançlar sağlayan bir özelliğe sahip olduğu da ifade edilmiştir. İşleme dayalı 
manipülasyon suçuna ilişkin madde gerekçesinde ise bu suçun öngörülme amacı olarak, 
“yatırımcıların aldatılarak, haksız kazanç temin edilmesini önlemek” olduğu ayrıca belirtilmiştir.  
50 Arlt, s.114; Sorgenfrei, 218; Trüstedt, s.82; Schönhöft, s.11-14. Buna karşılık Alman doktrininde, 
özellikle konuyla ilgili düzenlemelerin izlediği seyir ve kanun gerekçelerinden yola çıkılarak, 
manipülasyona ilişkin yasaklamanın asıl amacının, piyasa katılımcılarının malvarlığını korumak 
olduğu ileri sürülmüştür. Zira kanun koyucunun manipülasyon yasağının etkili bir şekilde 
düzenleyerek, yatırımcının korunmasını güçlendirmeyi amaçladığı, sermaye piyasasının 
işlevselliğinin, piyasa katılımcılarının malvarlıklarına ilişkin tasarruflarda manipüle edilmedikleri 
takdirde gerçekleşebileceği (Altenhain, s.1875) belirtilmiştir. Bu görüşe ilişkin tartışma ve eleştiriler 
için bkz.: Arlt, s.114-116; Trüstedt, s.80-82. Daha önce de ifade edildiği gibi, piyasanın işlevselliği ve 
yatırımcının korunması birbirini besleyen, iç içe değerler olup, bunlardan birine yönelik koruma 
diğerine de hizmet edecektir.      
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alınması başlı başına bir amaç olmayıp, nihai olarak fiyatların gerçeğe aykırı 

bilgilerden etkilenmesini önleyerek piyasanın işlevselliğini korumak esastır. 

Malvarlığı değerinde olduğu gibi tasarruf özgürlüğü de dolaylı bir şekilde bu 

kapsamda değerlendirilmektedir51.   

B. İşleme Dayalı Manipülasyon Suçu  

1. Genel Olarak 

İşleme dayalı manipülasyon suçu, içeriden öğrenenlerin ticareti suçuyla 

birlikte sermaye piyasasına özgü suçların başında geldiği gibi, gerçeğe aykırılıktan 

doğan suçlar arasında da piyasaya yönelik etkisinin önemi itibariyle öne çıkmaktadır. 

Manipülasyonun çeşitleri arasında karşılaştırma yapıldığında ise, alım satım 

işlemlerinin genel olarak yasal bir görünüm altında gerçekleşmesi noktasında işleme 

dayalı manipülasyonun, tespit, mücadele güçlüğü ve yanıltıcılık özelliği bakımından 

nispeten daha tehlikeli bir yapıya sahip olduğu ifade edilebilir52.  

Öte yandan söz konusu suç kapsamında olağan amaçları olan, bu anlamda 

gerçek alım satımlar yerine, yapay olarak, piyasayı ve fiyatları etkilemeye dönük 

işlemler yapılması, konunun gerçeğe aykırılıkla ilişkisini ortaya koymaktadır.  

İncelenen suç tipi Ser.PK.’nın suç hükümlerinin yer aldığı 47. maddesinde, 

içeriden öğrenenlerin ticareti suçundan hemen sonra hüküm altına alınmıştır. 

Nitekim her iki suç da Ser.PK.’ya 1992 yılında 3794 sayılı Kanunla yapılan 

                                                
51 Arlt, s.112-113. Doktrinde Erman, manipülasyon suçlarıyla milli ekonomi ile kişilerin 
malvarlıklarının korunduğunu belirttikten sonra bu konuda sevk edilecek hükümlerin söz konusu 
değerleri korumaya, yani sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının eşit, herkesin gözünün önünde 
cereyan eden ve her zaman denetlenen bir sistem içerisinde sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlamaya 
elverişli olması gerektiğini vurgulamış ve böyle bir sistemin temel noktalarından biri olarak şeffaflık 
adı altında kamuyu aydınlatma konusunu irdelemiştir. Bkz.: Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.134-
139. Aynı yönde Evik, s.126-138.   
52 Manavgat, s.3. Bundan başka gelişmekte olan piyasalar temelinde Türk sermaye piyasası açısından 
işleme dayalı manipülasyonun en yaygın ve tehlikeli sorun olduğu (Manavgat, s.3-4) da ileri 
sürülmüştür.   
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değişiklikle eklenmiştir53. Söz konusu suçun Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)’de yer 

alan kanuni tanımı şu şekildedir:  

Ser.PK. m.47: Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç 

oluşturmadığı takdirde; 

A) (…) 

2. Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, 

aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, 

arttırmak veya azaltmak amacıyla alım ve satımını yapan gerçek kişilerle, tüzel 

kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler, 

(…) 

her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı iki yıldan beş yıla kadar 

hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

B) (…) 

 C) (…) 

Birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca verilecek para cezaları üst 

sınırla bağlı olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından 

az olamaz.  

                                                
53 Söz konusu Kanunun genel gerekçesinde, “Sermaye piyasasının dürüst biçimde işlemesini 
engelleyen, yatırımcılar aleyhine haksız kazançlar sağlayan içeriden öğrenenlerin ticareti ve fiyat 
manipülasyonları cezai müeyyide gerektiren birer suç olarak tanımlanmıştır” şeklinde bir açıklama 
yapılmış, madde gerekçesinde ise “Sermaye Piyasası Kanununun 47 inci maddesinin (A) bendinde 
yapılması öngörülen değişiklikle, sağlıklı ve dürüst bir sermaye piyasasının işlemesini engelleyen iki 
fiil; ‘kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticaret’ (insider trading) ve ‘fiyat manipülasyonları’ suç 
olarak tanımlanmıştır. / Fiyat manipülasyonlarının, düzenlendiği bendde, suç tanımı yapılırken de, 
yabancı ülkelerin mevzuatları ve uygulamaları dikkate alınmış ve Türk Ceza Kanununun 358 inci 
maddesi ile bir senteze ulaşılmıştır. Türk Ceza Kanunundaki hüküm, yapıldığı dönemin koşullarına 
uygun bir yapıya dayanmakta olup genel olarak getirilen hüküm ise Sermaye Piyasasının özelliklerine 
uygun ve geniş kapsamlıdır. Amaç, yatırımcıların aldatılarak, haksız kazanç temin edilmesini 
önlemektir”  ifadelerine yer verilmiştir. Gerekçeden de anlaşılacağı üzere Ser.PK.’ya yapılan ilaveden 
önce inceleme konusu suç tipini oluşturan fiiller, mülga 765 sayılı TCK. m.358 kapsamında 
değerlendirilmekteydi. Bu düzenlemeler arasındaki ilişki konusunda çalışmamızın birinci bölümünde 
II. Sermaye Piyasası Suçları, D. Mevzuatımızda Yer Alan Sermaye Piyasası Suçları, 2. Diğer 
Kanunlardaki Sermaye Piyasası Suçları başlığı altındaki açıklamalara bakılmalıdır. 
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2. Suçun Unsurları 

a. Maddi Unsur 

İşleme dayalı manipülasyon suçunun kanuni tanımı incelendiğinde, suçun 

maddi unsuru kapsamındaki tipik hareketi genel olarak sermaye piyasası 

araçlarının alım ve satımını yapma olarak saptamak mümkündür.  

Yapılan bu tespit parça parça ele alındığında ise, öncelikle hareketin, 

dolayısıyla suçun konusunu sermaye piyasası araçlarının oluşturduğunu ifade 

etmek gerekir. Sermaye piyasası araçları deyiminin anlamı, Ser.PK.’nın tanımlar 

maddesinde (m.3’te) açıklanmış olup, söz konusu kavramın, “menkul kıymetleri” ve 

“diğer sermaye piyasası araçlarını” ifade ettiği belirtilmiştir. Aynı hükümde sözü 

geçen iki terim de ayrıca tarif edilmiştir54. Dolayısıyla bu suçun konusunu, ancak 

sermaye piyasası aracı niteliğini taşıyan varlıklar oluşturabilecektir. Farklı bir 

anlatımla sermaye piyasası aracı özelliği bulunmayan değerlerin alım satımı bu suçu 

oluşturmayacaktır. Örneğin para piyasası araçları, banknot, döviz veya kambiyo 

senetleri bu suçun konusu olamazlar. Bu sebeple sermaye piyasası aracı kavramının 

sınırlarının iyi çizilmesi gerekmektedir. Kanunda menkul kıymetlerin unsurlarına 

dair bir saptama yapılmışsa da diğer sermaye piyasası araçları deyimi bakımından 

aynı belirlilik bulunmamaktadır. Bahsedilen araçlar, ilgili hükümde “menkul 

kıymetler dışında kalan ve şartları SPK. tarafından belirlenen evrak” olarak ifade 

edildiği için, bunların sermaye piyasası aracı niteliği SPK. düzenlemelerine bağlı 

olmaktadır. Burada bir yönüyle suçun konusu, idarenin düzenleyici işlemleriyle 

belirlenmektedir ki bu durum, suçta kanunilik ilkesi açısından tartışmaya açıktır. Öte 

yandan kaydileştirilen sermaye piyasası araçları bakımından, alım satımın 

konusunun, fiziki varlığı olmayan, kaydi değer niteliğindeki araçlar olduğuna da 

işaret etmek gerekir.   

                                                
54 Sermaye piyasası araçları, çalışmamızın birinci bölümünde, sermaye piyasasının unsurları arasında 
değerlendirilmiş ve mevzuatımızdaki piyasa araçlarına değinilmiştir. Bkz.: Birinci Bölüm, I, B, 3.  
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Alım ve satım yapma hareketini irdelemeden önce, genel olarak sermaye 

piyasasında alım ve satım sürecinin içeriğine değinmekte yarar vardır. Esasen bu 

süreç, ilgili sermaye piyasası aracının belirli bir bedel karşılığında devralınması veya 

devredilmesine ilişkin tüm işlemleri kapsamına almaktadır. Söz konusu işlemler, 

alım ve satıma konu sermaye piyasası aracının ve bunların gerçekleştiği piyasanın 

türüne göre farklı içerik ve özelliğe sahip olabilmektedir. Örneğin, sermaye piyasası 

araçlarının ilk defa yatırımcılara sunulduğu birincil piyasalarda veya daha önce 

tedavüle girmiş sermaye piyasası araçlarının bulunduğu ikincil piyasalarda ve 

özellikle organize piyasalar olan borsalarda, hatta borsaların bünyesindeki piyasa ve 

pazarlarda gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri değişik süreçleri içerebilmektedir. 

Borsalar bakımından menkul kıymet borsaları ile vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri gibi türev araçların işlem gördüğü borsalar arasında da alım satım usulü 

yönünden farklılıklar söz konusudur. Dolayısıyla alım ve satım yapma hareketinin 

içeriğinin ortaya konmasında tüm bu ayırımlar dikkate alınarak bir yargıya 

varılmalıdır.  

Buna göre sermaye piyasası araçlarının halka satışında ödeme ve teslime 

ilişkin kuralların (Ser.PK. m.7) yanı sıra, İMKB. düzenlemesinde menkul 

kıymetlerin alımı veya satımı yönündeki isteklerin, kapsam ve koşulları saptanmış 

olan müşteri emirleri şeklinde borsa üyesine iletilmesi, buradan sisteme girilerek 

borsa emri halini alması ve borsada geçerli fiyat kuralları çerçevesinde emirlerin 

eşleşmesi ve nihayet takas faaliyetleri kapsamında taahhütlerin yerine getirilmesi ve 

gerçekleşen emirlerin tasfiye edilmesiyle alım veya satım süreci tamamlanmış olur55. 

Bunun gibi VOB. sisteminde, diğer sermaye piyasası araçları kapsamında 

değerlendirilen sözleşmelerin alımı (uzun pozisyon) veya satımı (kısa pozisyon), 

buna ilişkin emirlerin, gerekli teminatın yatırılmasıyla birlikte borsa üyeleri 

vasıtasıyla borsaya iletilmesi ve emirleri karşılaşması sonucu açık bir pozisyon elde 

edilmesi, ilgili sözleşmeye taraf olunmasını ifade etmekte, bu durum sözleşmenin 
                                                
55 “İMKB. sisteminde, borsa işlemi, yatırımcının alım veya satım emrini borsa üyesine vermesinden, 
işlemin takasının tamamlanmasına kadar olan bir süreci kapsar. İMKBY’nin ‘Müşteri Emirleri, 
Menkul Kıymet Bedellerinin Ödenmesi ve Menkul Kıymetlerin Teslimi’ başlıklı dördüncü bölüm 
başlığı borsa işleminin kapsadığı alanı göstermektedir. Bu süreç, işleme başlanmasından payın 
mülkiyetinin el değiştirme anına kadar gerçekleştirilen teknik ve hukuki aşamaları kapsamaktadır” 
(Manavgat, s.92).    
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vadesinde takas merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen uzlaşma veya vadeden önce ters 

işlemle pozisyonun kapatılmasıyla sona ermektedir56.   

Bu noktada Kanunda tipik hareket olarak belirtilen alım ve satımın 

“yapılmasının” neyi ifade ettiği üzerinde durulmalıdır. Dikkat edilirse yukarıda 

değinilen süreçler, genel olarak ilgili sermaye piyasası aracının alım ve satımı 

yönünde iradelerin uyuşması ve böylece borçlandırıcı bir hukuksal işlemin ortaya 

çıkması ile buradan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yani bir tasarruf 

işleminin yapılması şeklinde iki temel aşamayı içermektedir57. Kanımızca alım ve 

satım yapma hareketi, bu konudaki iradelerin uyuşması, borsalar bakımından 

emirlerin eşleşmesiyle birlikte gerçekleşmekte olup, devamındaki süreç, ortaya çıkan 

işlemin gereklerinin yapılmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla sermaye piyasası araçlarının 

alım ve satımı yönünde yalnızca bir talebin iletilmesi, örneğin borsada alım veya 

satım emrinin verilmesi ve hatta bunun borsa üyesi tarafından sisteme iletilmesi 

yeterli olmadığı gibi, emirlerin uyuşmasından sonra takasın gerçekleşip 

gerçekleşmediği de bu açıdan önemli değildir. Öte yandan borsada eşleşmeyen 

emirlerle de hedeflenen amaca ulaşılabileceği, örneğin sisteme yalnızca emir 

iletilmesi suretiyle fiyatların etkilenebileceği de bir gerçektir58. Nitekim 

                                                
56 İMKB. ve VOB.’daki işlemler hakkında ayrıca bkz.: Birinci Bölüm, I, E, 2. 
57 Malvarlığına ilişkin hukuksal işlemlerin doğurduğu sonuca göre yapılan borçlandırıcı işlem - 
tasarruf işlemi ayırımının satım işlemindeki görünümü hakkında, “Borçlandırıcı işlem, malvarlığının 
aktifinde yer alan hakları doğrudan doğruya etkilemez. Esas itibariyle, borçlandırıcı işlemle 
malvarlığının aktifinde yer alan bir hakka ilişkin bir işlem yapma yükümlülüğü altına girilir. Bu 
durumu açıklamak açısından satım sözleşmesi iyi bir örnektir. Satım sözleşmesi ile, satıcı satım 
konusu eşya veya hakkı alıcıya devretme yükümlülüğü altına girer, alıcı ise satıcıya belirli bir bedel 
ödemeyi taahhüt eder (BK. 182). Bunun sonucu olarak, satıcının malvarlığının pasifinde, belirli bir 
eşya veya hakkı devir borcu; alıcının malvarlığının pasifinde ise belirli bir bedeli ödeme borcu doğar. 
Buna karşılık, satım sözleşmesi ile alıcı satım konusu eşya veya hakkın sahibi haline gelmez; satıcı 
satım bedelini elde etmiş olmaz. Aşağıda görüleceği üzere, bunun için ayrıca bir tasarruf işleminin 
yapılması gerekir. Buna göre; hukukumuzda, borçlandırıcı işlem – tasarruf işlemi ayırımına dayanan 
iki aşamalı devir süreci kabul edilmiştir” (Dural, Sarı, s.172) açıklamaları yapılmıştır.   
58 Doktrinde manipülasyonun yasaklanmasıyla güdülen amaçtan yola çıkılarak, salt emir verilmesinin 
de genel olarak alım satım yapmak unsuru açısından yeterli olduğu şu ifadelerle ileri sürülmüştür: 
“…SPKn m. 47.A.2 hükmünde, maddede sayılan manipülatif amaçlarla ‘alım satım yapmak’ işleme 
dayalı manipülasyon olarak tanımlanmıştır. Ancak işlem yapma unsurunu, emrin verilmesinden, 
işlemin takasının tamamlanması süreciyle sınırlı görmemek gerekir. Manipülasyonun yasaklanmasıyla 
izlenen amaç, fiyat ve işlem hacmi üzerinde yanıltıcı izlenim yaratılarak, piyasada güven kaybını 
önlemek olduğuna göre, daha sonra bir başka emirle eşleşmeyerek gerçekleşmese dahi, salt emir 
verilmesi de alım satım yapmak unsuru bakımından yeterlidir. Elbette emrin, bu amaca elverişli 
olabilmesi için İMKB sistemine iletilmesi gerekir. Bir başka deyişle, aracı kuruma iletilen alım veya 
satım emri sisteme iletilmedikçe aleniyet kazanamayacağından, ‘emir verme’ unsuru İMKB sistemine 



 256 

karşılaştırmalı hukukta işlem yapmaya alternatif olarak, salt emrin verilmesi de tipik 

hareketler arasında sayılmaktadır59. 

Maddi unsurun fiil itibariyle oluşması için, failin alım veya satım 

hareketlerinden birini gerçekleştirmesi yeterli kabul edilmelidir. Ancak Kanunda 

alım “ve” satım yapılması ifadesinin kullanılması, bu konuda tereddüt doğurabilir. 

Söz konusu düzenleme, kullanılan kelimeler itibariyle soyut olarak ele alındığında, 

burada fail tarafından her iki hareketin de yapılması gerektiği, daha açık bir anlatımla 

sermaye piyasası aracının alımını yaptıktan sonra satmasının arandığı, dolayısıyla 

ortada çok hareketli bir suçun bulunduğu yönünde bir değerlendirmeye imkân 

vermektedir. Bununla birlikte madde metninin içerdiği anlam esas alındığında, alım 

ve satım ibaresinin çoğunlukla birlikte kullanılan deyimsel bir yapıya sahip olması ve 

bu hareketlerin de genellikle birlikte ortaya çıkması bağlamında, sözü edilen ifadeyle 

genel olarak konuyla ilgili yapılan işlemlerin kastedildiği, birbirinden bağımsız 

olarak her iki yöndeki işlemin de suç teşkil ettiğinin belirtilmek istendiği şeklinde bir 

yorum yapılabilir60. Ne var ki tartışmaya yer olmaması için, söz konusu hareketlerin 

açıkça seçimlik hareket olarak düzenlenmesi yerinde olacaktır61.  

Burada irdelenmesi gereken önemli bir nokta ise, suçun kanuni tanımının 

başında yer alan “yapay olarak” ifadesi olup, bu ibarenin, düzenleniş biçimi itibariyle 

maddi unsurla mı yoksa manevi unsurla mı ilişkili olduğu hususu tartışmaya açık bir 

                                                                                                                                     
iletilen emirler olarak anlaşılmalıdır” (Manavgat, s.93-94). Amaç bakımından söylenenler haklıysa da 
suçta kanunilik ilkesi bakımından bu yaklaşımın kabulü mümkün değildir. Bu yönde açık bir 
düzenleme yapılması şarttır.   
59 Örneğin Alman Menkul Kıymet Ticareti Kanunu’nda (WpHG) işlem yapmanın yanı sıra alım veya 
satım emirlerinin verilmesi de düzenlenmiştir (m.38 ve 39’un atfıyla m.20a/f.1-cümle 1, no. 2). Bu 
konuda bkz.: Schönhöft, s.89-90 vd.; Schröder, s.175 vd. Söz konusu düzenlemeye kaynaklık eden 
(Avrupa Birliği’nin organları olan) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, 28.01.2003 tarih ve 
2003/6/AT. sayılı İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Piyasa Manipülasyonu (Piyasanın Kötüye 
Kullanılması) hakkındaki Direktifi’nin piyasa manipülasyonunun tanımlandığı 1. maddesinde de 
işlem veya işlem emirlerinden bahsedilmiştir.       
60 Doktrinde Özbay, “Hareketin varlığı için birinci koşul sermaye piyasası araçlarının alınmış ve/veya 
satılmış olmasıdır. Bunun için en az bir işlem yapılmış olması yeterlidir” (Özbay, s.443) diyerek, 
dolaylı yönden bu duruma işaret etmiştir.  
61 Alman düzenlemesinde, işlem yapma, alım, satım emri verme hareketleri “veya” bağlacıyla 
ayrılarak, birbirine alternatif bir biçimde öngörülmüştür.   
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görünüm arz etmektedir62. Zira söz konusu ifade gerek kendisinden sonra gelen 

amaçları gerekse cümlenin sonundaki alım ve satım yapmayı ortak bir şekilde 

nitelemekte, dolayısıyla her iki yönde de yorum yapılmasına imkân tanımaktadır63. 

Kanımızca bu ibare, alım ve satımın yapılma amaçları olarak öngörülen neticelerin 

bir niteliği olup, manevi unsurla ilişkilidir. Bununla birlikte söz konusu amaçlar ve 

bu bağlamda yapaylık, çeşitli manipülasyon yöntemleri64  çerçevesinde alım ve satım 

hareketinin gerçekleştirilme biçimine yön vermesinden ve harekete manipülatif bir 

nitelik kazandırmasından başka, özellikle hareketin elverişliliğine ilişkin 

değerlendirme bakımından bir kriter teşkil etmesi noktasında maddi unsuru da 

etkilemektedir65. 

                                                
62 Ser.PK.’nın dışında bazı yönetmelik, tebliğ ve ilke kararlarında da yapay ifadesi kullanılmaktadır. 
Örneğin İMKB. Yönetmeliği m.24’te borsa üyelerinin “yapay piyasa oluşturmak maksadıyla” 
birtakım faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmış, bu kapsamda bir menkul kıymeti alıp satmaya 
yöneltmek maksadıyla bir dizi işlemle, “Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak artış veya düşüşe 
neden olmak” neticesinden söz edilmiştir. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ’in 40. maddesinde halka arza aracılık eden kuruluşların, yapay piyasa yaratılması 
sonucunu verecek tasarruflarda bulunamayacakları belirtilmiştir. Buna karşılık SPK.’nın 10.06.2005 
tarih ve 23/748 sayılı ilke kararında menkul kıymet yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının 
malvarlığının her ne surette olursa olsun yapay ve/veya rekabeti bozucu, piyasa fiyat ve oranlarından 
bariz derecede farklılık gösteren iş ve işlemler yoluyla artırılamayacağı veya azalmasının 
önlenemeyeceği ifade edilmiştir. 
63 Erman, suçun maddi unsuru kapsamında “yapay olarak sermaye piyasası araçlarının alım ve 
satımını yapmak”tan söz ederek (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.143), yapaylığı alım ve satımın 
bir niteliği olarak değerlendirmiştir. Benzer şekilde Evik de maddi unsurla ilişkili olarak, “hareketin 
aldatıcı olabilmesi için şartlar” başlığı altında alım ve satımın yapay olması gereğinden bahsetmiştir 
(Evik, s.167 vd.). Buna karşılık Özbay, söz konusu ifadenin alım ve satımı değil, manevi unsura 
ilişkin amaçları nitelediğini şu ifadelerle savunmuştur: “Hükümdeki ‘yapay olarak’ ifadesi, alım-
satımı değil, alım satımlarla ‘amaçlanan sonuçları’ nitelemektedir. Bu durum, hükmün gerek 
lafzından, gerekse amacından çıkmaktadır. Kanun koyucu nitelemeyi ‘alım-satım’ için yapmak 
isteseydi, ‘yapay olarak’ ifadesini ‘alım-satım’ ibaresinin başına koyardı. Oysa bu ibare amaçlardan 
önce kullanılmak suretiyle alım-satım gerçek de olsa sun’i de olsa, hedeflenen sonucu yapaysa, suç 
teşkil edeceği öngörülmüştür. Bu yorum hükmün amacına da uygun düşmektedir. Zira hükümle 
yatırımcıların piyasada yaratılacak ‘yapay’ oluşumlara kanıp karar vermelerinin önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu ‘oluşumların’ tesisinde kullanılan yöntemin bir alım ya da satım olması yeterli 
ve gerekli bulunmuştur. Ayrıca alım-satımın şekli ile ilgilenilmemiştir. Kaldı ki söz konusu yapay 
sonuçlara/amaçlara ulaşmayı arzulayan bir kimsenin alım satımda kullanacağı yöntem, mali gücüne, 
dolandırıcılık kabiliyetine ve hedef kitlesinin ‘uyanıklığı’na göre şekillenecektir. Zaten aksi şekilde bir 
yorum, sun’i olmayan alım-satım yöntem ve organizasyonların vasıtasıyla arz ve talebin veya 
fiyatların etkilenmesi ve bu etkiden yararlanılmasının meşru olacağı gibi hükmün varlık amacına 
aykırı bir sonuç verecektir” (Özbay, s.446). SPK.’nın manipülasyon hakkındaki çalışmasında ise, 
maddi unsur altında bir yandan yapay alım ve satımın ne anlama geldiği açıklanmakta, diğer yandan 
ise yapay ibaresinin alım ve satımla değil, aradaki amaçlarla ilişkili olduğu vurgulanmaktadır (SPK., 
Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.5).            
64 Bu yöntemlere aşağıda manevi unsur kapsamında ayrıca değinilecektir.  
65 Erman, yapay olmayı alım ve satımla ilişkilendirmekle beraber, elverişlilik açısından yapay alım ve 
satımın, fiyatlarda “sun’i” değişikliğe yol açabilecek nitelikte olması gerektiğini (Erman, Şirketler 
Ceza Hukuku, s.143) de ifade etmektedir. Aynı yönde Evik, s.177.  
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Kanunda açık bir düzenleme bulunmamasına rağmen, suçun maddi unsurunu 

oluşturan alım ve satımın, objektif olarak ilgili amaçları meydana getirmeye, yani 

yapay bir biçimde sermaye piyasası araçlarının arz ve talebini etkilemeye, aktif bir 

piyasanın varlığı izlenimini uyandırmaya, fiyatlarını aynı seviyede tutmaya, 

arttırmaya veya azaltmaya elverişli olması aranmalıdır. Zira burada söz konusu olan 

alım ve satım, belirli birtakım amaçlara yönelmiş ve bunlarla doğrudan ilişkili bir 

niteliğe sahiptir. Dolayısıyla bu amaçları gerçekleştirmeye elverişli yapıya sahip 

olması da şarttır66. Elverişliliğin belirlenmesinde özellikle yapılan alım ve satımın 

miktarı, bunun ilgili sermaye piyasası aracı bakımından ve genel olarak piyasadaki 

oranı67, keza sermaye piyasası aracının türü, işlemin yapıldığı ortam68 da önemlidir. 

Burada izlenen manipülasyon stratejisi de elverişlilik açısından belirleyici olabilir69. 

                                                
66 Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.143; SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.5; Evik, 
s.176 vd. Özel hukuk bağlamında elverişliliğin değerlendirilmesi için bkz.: Manavgat, s.113 vd.  
Alman hukukunda yapılan işlemlerin yahut alım veya satım emirlerinin; finansal araçların arzı, talebi 
yahut borsa veya piyasa fiyatı için yanlış veya yanıltıcı işaret vermeye yahut yapay bir fiyat düzeyine 
yol açmaya uygun olması açıkça düzenlenmiştir (Alman Menkul Kıymet Ticareti Kanunu, m.38 ve 
39’un atfıyla m.20a/f.1-cümle 1, no. 2). Düzenlemeye kaynaklık eden Avrupa Birliği Direktifinde 
(2003/6/AT.) de harekete yönelik benzer nitelendirmeler yer almaktadır. Direktifte yapay fiyat 
düzeyine alternatif olarak anormal fiyat düzeyinden de bahsedilmiştir. Öte yandan İtalya’da finansal 
aracılar hakkındaki hükümlerin birleştirilmesine ilişkin 1998 yılında çıkarılan 58 no.lu KHK’nin 
piyasa manipülasyonu başlıklı 185. maddesinde de görünürde işlemlerin ve diğer hilelerin, somut 
olarak finansal araçların fiyatında önemli bir değişiklik meydana getirmeye uygun olması gereği 
hüküm altına alınmıştır.      
67 Yargıtay bir kararında alım ve satımın elverişliliğini şu ifadelerle vurgulamıştır: “…Sanıkların 
7.2.1995 ve 4.8.1995 tarihleri arasında İMKB’da işlem gören i..... Holding hisselerini sistematik ve 
bilinçli bir şekilde düzenli aralıklarla alım satımını yaparak fiatların olağanüstü artmasına sebep 
olduklarından bahisle kamu davası açılmış olup yargılama aşamasında oluşturulan bilirkişiler 
heyetince kesin kanaat bildirilmemiş bulunması karşısında, Üniversitelerden bu konuda uzman 
bilirkişilere yeniden inceleme yaptırılarak, sanıkların belirtilen dönemlerdeki alım satımlarının şirket 
sermayesini tekabül eden miktarı, sanıkların aralarındaki varlığı iddia edilen bağlantının bilinçli bir 
şekilde oluşup oluşmadığı, bu alım satımların piyasadaki arz talebi etkileyecek oranda bulunup 
bulunmadığı ve normal bir yatırımcının gerçekleştirdiği şekilde tasarruf ve kar amaçlı senet alım 
satımımı yoksa piyasayı etkileyecek düzeyde maniplasyonun mu mevcut olup olmadığı dolayısı ile 
yasada belirtilen suç unsurlarının oluşup oluşmadığı konusunda İMKB ve aracı kurumlardaki 
belgelerde getirtilerek oluşacak sonuca göre suç vasfı ve sanıkların hukuki durumlarının tayin ve 
takdiri gerektiğinin gözetilmemesi…” (7. CD., 24.11.1999, 1999/9795 - 1999/11487, 
www.hukukturk.com).  
68 İşleme dayalı manipülasyonun esas itibariyle borsada işlem gören hisse senetleri üzerinde 
gerçekleştirilebileceği, borsada işlem görmeyen hisse senetlerinde fiyatın gösterge özelliğinin 
bulunmaması sebebiyle manipülasyona elverişli olmadığı, borsada işlem gören hisse senedi dışındaki 
diğer sermaye piyasası araçları üzerinde özellikle bilgiye dayalı manipülasyonun yapılabileceği, 
borçlanma senetlerinin fiyatlarının, temelde vadeye kalan gün sayısı ve genel ekonomik göstergelere 
göre oluşması nedeniyle hisse senetlerinde olduğu gibi işleme dayalı manipülasyona elverişli olmadığı 
ifade edilmiştir. Bkz.: Manavgat, s.4, 91.   
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Sonuç olarak, suçun temel şekli için yukarıda sözü geçen amaçları meydana 

getirmeye elverişli bir hareketin yapılması yeterli olup, hareketten ayrı bir neticenin 

gerçekleşmesi aranmamıştır. Bu yönüyle söz konusu suç, sırf hareket suçu niteliğini 

taşımaktadır. Bununla bağlantılı olarak yapılan hareketin, suçun konusu üzerinde bir 

zarar veya somut bir tehlike ortaya çıkarması da gerekmemekte70, dolayısıyla soyut 

tehlike suçu özelliği öne çıkmaktadır. Daha açık bir anlatımla, Kanunda amaç olarak 

belirtilen hususlar, esasen hareketin ilk planda yol açabileceği olası neticeleri 

göstermekte olup, suçun oluşması için bunlardan herhangi birinin gerçekleşmesi şart 

değildir71. Bundan daha ileri olarak, yapılan işlemler sonucunda belirli bir menfaatin 

elde edilmiş olması da gerekli değildir72. Bununla birlikte, Ser.PK. m.47/f.2’deki 

                                                                                                                                     
69 Miktar bakımından yapılan alım ve satımın büyüklüğü, manipülasyon yöntemine göre değişebilir. 
Örneğin ilgili hisse senedinin kapanış fiyatının belirlenmesi için borsadaki asgari işlem miktarı olan 
bir lotluk alış yeterli olabilirken, hisse senedinde kontrolü sağlayarak fiyat hakimiyeti kurmaya 
yönelik bir manipülasyon için çok büyük miktarlarda işlem yapmak gerekebilir (SPK., Hisse Senedi 
Piyasasında Manipülasyon, s.5-6).  
70 Doktrinde somut tehlike suçlarında, meydana gelmesi öngörülen tehlikenin suçun maddi unsuru 
olarak neticeyi ifade etmediği, suçun unsurları dışında kalan objektif cezalandırabilirlik koşulu olduğu 
(Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.206-208; Koca, Üzülmez, s.136-137, 172-173) ileri sürülmüştür. 
Buna karşılık baskın görüş, somut tehlikenin neticeyi oluşturduğu yönündedir (Koca, Üzülmez, s.137, 
173). Ayrıca bkz.: Jescheck, s.237-238;Roxin, s.423, 426; Kindhäuser, s.70.  
71 Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.140, 144-145; Özbay, s.444; SPK., Hisse Senedi Piyasasında 
Manipülasyon, s.6; Evik, s.182-183. Kanunda bu yönde açıklık olmamasına rağmen, hareketin 
elverişliliğinden ve yapaylıktan yola çıkılarak sermaye piyasası araçlarının etkilenme tehlikesinin bir 
netice olarak aranacağı savunulmuş ve suçun somut tehlike suçu olarak değerlendirilmesi gerektiği 
ileri sürülmüştür (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.144; Evik, s.182-183). Kanımızca mevcut 
düzenleme itibariyle maddi unsuru oluşturan hareket açısından, Kanunda belirtilen amaçlarla ilişkili 
ve bununla sınırlı bir elverişlilik değerlendirmesinin ötesinde somut belirlemeler yapma imkânı 
yoktur. Ancak olması gereken hukuk bakımından, ilk planda hareketin belirli neticeleri (söz gelimi 
piyasayı veya fiyatları etkileme) meydana getirmeye elverişliliğine yönelik Kanunda açık bir ifadeye 
yer verilerek soyut tehlike suçuna ilişkin bir somutlaştırmaya gidilmesi (soyut-somut tehlike suçu 
olarak anılan bu tip düzenlemeler hakkında bkz.: İkinci Bölüm, dn.:80), ideal olarak ise, kanunilik ve 
belirlilik ilkeleri bağlamında konuyla ilgili tartışmaları ortadan kaldırmak için, söz konusu neticelerin 
gerçekleşmesinin öngörülmesi, böylece neticeli bir suç düzenlemesi yapılması gerekir. Nitekim 
Alman hukukunda, Borsa Kanunu’nun (BörsG) mülga 88. maddesinde soyut tehlike suçu olarak 
hüküm altına alınan manipülasyon fiilleri, 2002 yılındaki bir değişiklikle Menkul Kıymet Ticareti 
Kanunu’nda (WpHG) neticeli bir suç olarak düzenlenmiştir (Sorgenfrei, s.238; Schönhöft, s.38-39). 
Daha önce de değinildiği gibi Kanunun manipülasyonu yasaklayan 20a maddesinde, yapılan hareketin 
belirli neticeleri oluşturmaya uygun/elverişli olması gereği açık bir biçimde ifade edilmiş, bu haliyle 
ve maddenin 5. fıkrası uyarınca çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleriyle bağlantılı olarak söz konusu 
yasağa aykırı davranışlar, 39. maddede kabahat (düzene aykırılık) olarak yaptırım altına alınmıştır. 
Burada neticenin meydana gelmesi aranmayarak, soyut tehlike yeterli görülmekle birlikte, hareketin 
taşıması gereken niteliklere ilişkin somut bir belirleme yapılması, bunu klasik soyut tehlike suçu 
düzenlemesinden farklılaştırmakta, bu bağlamda hareket ile fiyatların etkilenmesi olasılığı arasında 
genel/potansiyel (olası) nedenselliğin varlığından da (Schönhöft, s.37-38; Schröder, s.176; Sorgenfrei, 
s.235) söz edilmektedir. Buna karşılık, aynı hareketlerin kasten gerçekleştirilmesi ve bu suretle 
finansal araçların fiyatlarının etkilenmesi neticesinin ortaya çıkması, Kanunun 38. maddesinin 2. 
fıkrasında suç olarak cezalandırılmaktadır. Ne var ki bu düzenlemenin, fiyatları etkileyen sebeplerin 
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düzenleme uyarınca, böyle bir menfaatin temin edilmiş bulunması para cezasının 

miktarını etkileyebilmektedir73.  

Maddi unsur kapsamında son olarak, suçun failine değinmek gerekir. 

Kanunda suçun failiyle ilişkili olarak, yukarıda açıklanan çerçevede sermaye piyasası 

araçlarının alım ve satımını yapan “gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve 

bunlarla birlikte hareket edenler”den söz edilmiştir. Bu ifadeden hareketle 

yapılabilecek temel tespit, bu suçun herkes tarafından işlenebilen genel bir suç 

olduğu, özel bir faillik niteliğinin aranmadığı, başka bir ifadeyle özgü suç niteliğini 

taşımadığıdır74. İkinci olarak ise, suçun herhangi bir gerçek kişi tarafından 

işlenebilmesinin mümkün olmasının yanı sıra, tüzel kişilerin tarafı olduğu işlemler 

bakımından, söz konusu tüzel kişinin yetkilisi sıfatını taşıyan gerçek kişilerin fail 

olarak sorumlu tutuldukları ifade edilebilir.  

Kanunda tüzel kişiler açısından yetkili gerçek kişilere sorumluluk 

yüklenmesi, bizatihi tüzel kişilere ceza yaptırımın uygulanamayacağını öngören 

TCK. m.20/f.2 ile de uyumludur. Ancak burada tüzel kişilerin yetkilileri deyiminin 

açıklığa kavuşturulması önemlidir75. Bir tüzel kişi adına yapılan işlemde, ilgili tüzel 

kişinin tüm yetkilileri değil, ceza sorumluluğunun şahsiliği (AY. m.38/f.7, TCK. 

m.20/f.1) ilkesi gereği yalnızca suç teşkil eden işlemi gerçekleştiren ve iştirak 

                                                                                                                                     
saptanması noktasında büyük ispat zorluklarına yol açtığı ve suçun pratik anlamını azalttığı 
(Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, BT, s.161-162) da belirtilmektedir.    
72 Gerçekleştirilen alım ve satımlar sonucunda menfaat elde edilebileceği gibi, yapılan masraflar ve 
amaca ulaşılamaması nedeniyle zarar da edilebilir. Burada piyasanın yapay bir biçimde etkilenmesi ön 
planda olup, bunun devamında kâr ya da zarar edilmesi kural olarak önemli değildir. Bu konuda bkz.: 
SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.6  
73 “…Bu ağırlatıcı sebebin uygulanabilmesi için, değerlerde bir azalma veya artmanın vaki olması 
yeterli olmayıp, failin bundan bir çıkar sağlamış olması da gereklidir; bir zarardan korunmak da bir 
‘menfaat’ sayılır” (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.146. Aynı yönde SPK., Hisse Senedi 
Piyasasında Manipülasyon, s.6). Benzer bir düzenleme İtalyan ve Fransız Hukukunda da 
bulunmaktadır. İtalya’daki düzenlemeye göre, suçun oluşması için menfaat temini gerekmemekle 
birlikte, verilecek para cezasının duruma göre menfaatin üç katına veya on katına kadar 
çıkarılabileceği öngörülmektedir (58 no.lu KHK. m.185/f.2). Fransa’da Para ve Finans Kanunu’nun 
(Code monétaire et financier) manipülasyonu düzenleyen 465-2 maddesinin atfıyla m.465-1’de para 
cezasının miktarının, elde edilen menfaatin on katına kadar artırılabileceği ve hiçbir şekilde 
menfaatten az olamayacağı düzenlenmiştir.    
74 Genel suç (Allgemeindelikte) – özgü suç (Sonderdelikte) ayırımı için bkz.: Jescheck, s.239; 
Kindhäuser, s.69; Roxin, s.339-340; Koca, Üzülmez, s.132.  
75 “Yetkili” ibaresinin, imzasıyla tüzel kişiyi temsil edebilen, onu borç altına sokabilen veya ona bir 
hak kazandırabilen kimseyi ifade ettiği (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.140) belirtilmiştir.  
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kuralları çerçevesinde buna katılan yetkililer sorumlu olacaktır. Nitekim Kanunda 

alım ve satım işlemini “yapan” tüzel kişi yetkililerinden söz edilmiştir.  

Suçun işlenişinde karşılaşılabilecek tüzel kişiler içinde, çoğu sermaye 

piyasası kurumu olan kurumsal yatırımcılar ve özellikle borsa işlemlerinde belirleyici 

konumları da dikkate alınırsa aracı kuruluşlar ön plandadır76.  

Öte yandan maddede yer alan “bunlarla birlikte hareket edenler” ifadesi, 

daha çok suça iştirake ilişkin bir içeriğe sahip olup, aşağıda ilgili başlık altında ayrıca 

ele alınacaktır.  

b. Manevi Unsur 

Genel olarak bir suçun manevi unsuru bakımından kural, kasten hareket 

edilmesi olup, bu konuda taksir istisnadır. Başka bir anlatımla, ilgili suç tipine ilişkin 

normda, taksire yönelik açık bir ifade bulunmadıkça, suçun kasten işlenmesi esastır. 

Nitekim TCK.’nın kastı düzenleyen 21. maddesi, “Suçun oluşması kastın varlığına 

bağlıdır” diyerek kuralı ortaya koymakta, taksire ilişkin 22. maddesi ise, “Taksirle 

işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır” hükmüyle bunun 

istisnasını öngörmektedir.  Söz konusu maddeler, TCK.’nın genel hükümleri arasında 

yer aldığından, aynı Kanunun 5. maddesi gereğince, Ser.PK.’daki suçlar -bu 

kapsamda inceleme konusu suç- açısından da uygulama alanı bulacaktır. Dolayısıyla 

bu iki düzenleme temelinde işleme dayalı manipülasyon suçunun manevi unsuru 

irdelendiğinde, Ser.PK.’da taksiri ifade edecek bir ibare mevcut olmadığından, failin 

kasten hareket etmesi gerektiği açıktır. 

TCK.’da kast kavramı, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve 

istenerek gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmış (TCK. m.21/f.1) olup, burada bahsi 

geçen bilme ve isteme öğelerinin kapsamını, suçun maddi unsurları 

                                                
76 Aracı kuruluşlarla ilgili olarak, gerek aracılık faaliyetlerine ilişkin Seri:V, No:46 Tebliğinde (m.40, 
m.58, özellikle Ek m.1) gerekse borsa üyesi sıfatıyla muhatap olduğu İMKB. Yönetmeliği m.24’te yer 
alan hükümler, söz konusu kuruluşların bu konudaki rolünü özel olarak gösteren düzenlemelerdir.  
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oluşturmaktadır77. Bu çerçevede incelenen suçta da failin kastının, yukarıda ele 

alınan maddi unsurlar bağlamında alım ve satım yapma hareketini ve hareketin 

konusunu oluşturan sermaye piyasası araçlarını içermesi gerekir. Örneğin somut bir 

olayda fail, aracı kuruluşa verdiği emirle bir sermaye piyasası aracının alımının veya 

satımının yapılacağını ya da alım veya satıma ilişkin talimatın sermaye piyasası aracı 

niteliğindeki bir finansal araçla ilişkili olduğunu biliyor ve istiyorsa kasten hareket 

etmiş sayılacaktır. Maddi unsurların bilinmemesi halinde ise kast ortadan kalkacak 

(TCK. m.30/1) ve bu suça ilişkin taksirli sorumluluk hali öngörülmediğinden, suçun 

manevi unsuru gerçekleşmeyecektir.  

Genellikle bir suçun manevi unsuru için kast veya taksirin bulunması yeterli 

olup, failin amacı veya saiki kural olarak önem taşımaz. Ancak bazı suçlar 

bakımından, manevi unsur içerisinde, kasttan önce gelen, kastı hazırlayan bir duygu, 

düşünce olarak78 birtakım amaç ya da saiklere yer verilebilmektedir. Doktrinde özel 

kast olarak da anılan79 bu gibi düzenlemelerin bir benzeri, işleme dayalı 

manipülasyon suçunda da öngörülmüş ve failin, “yapay olarak, sermaye piyasası 

araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini 

uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak amacıyla” 

alım ve satım hareketini gerçekleştirmesi gerektiği düzenlenmiştir. Sözü geçen 

amaçlara değinmeden önce belirtmek gerekir ki, genel olarak ceza hukukunda 

manevi unsur kapsamındaki amaç veya saikler, ilgili fiilin suç olarak 
                                                
77 TCK. m.21’in gerekçesinde, “Kast, kişi ile işlediği suçun maddi unsurları arasındaki psikolojik 
bağı ifade etmektedir. Suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek ve istenerek 
gerçekleştirilmesi, kastın varlığı için zorunludur. Suç tanımında yer almakla birlikte, fiilin ifade ettiği 
haksızlık üzerinde etkili olmayan koşulların gerçekleştiğinin bilinip bilinmemesi, kastın varlığı 
açısından önem taşımamaktadır. Örneğin objektif cezalandırılabilme koşulunun arandığı suçlarda bu 
koşulun veya şahsi cezasızlık sebebinin fail tarafından bilinmesi gerekmez” denilerek, kastın kapsamı 
ifade edilmiştir. Benzer şekilde hataya ilişkin TCK. m.30/f.1’de açıkça “suçun kanuni tanımındaki 
maddi unsurlar”dan söz edilmiş ve bunlarının bilinmemesinin kastı kaldıracağı hüküm altına 
alınmıştır.  
78 Yüce, s.334; İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.238; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, s.567.  
79 Önder, suç tipinde sübjektif halin ayrıca gösterilmiş olması hali için hukukumuzda “özel kast”tan 
söz edildiğini, Fransız Hukukunun kabul etmiş olduğu bu sistemin, kast kavramını karıştırdığı için 
benimsenmemesi gerektiğini, saikin suç tipinde yer alması halinde kastın yine bilme ve istemeden 
oluştuğunu, ancak saikin bu kastın belirişinde motor fonksiyonu üstlendiğini ileri sürmüştür (Önder, 
Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.304). Aynı yönde görüş için bkz.: İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, 
s.239; Koca, Üzülmez, s.222. Alman hukukunda bu gibi düzenlemeler özel manevi unsurlar 
(besondere subjektive Tatbestandsmerkmale/Unrechtsmerkmale) olarak adlandırılmaktadır (Jescheck, 
s.284; Kindhäuser, s.120).         
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düzenlenmesinde yapısal bir role sahip olabileceği gibi, suçun daha ağır veya daha 

hafif cezayı gerektiren nitelikli şeklinin öngörülmesinde de etkin olabilir. Keza 

bunlar, benzer özellikteki suçların oluşturulmasına veya birbirinden ayrılmasına da 

hizmet edebilir80. İşleme dayalı manipülasyon suçunda yer alan amaçlar ise, alım ve 

satım hareketine haksızlık içeriği kazandırmakta ve böylece söz konusu fiillerin suç 

teşkil etmesine yol açmaktadır81.        

Yukarıda belirtilen amaçlara bakıldığında, alternatif bir şekilde üç ayrı 

amaçtan söz edildiği, ancak “arz ve talep”, “piyasa” ve “fiyat” gibi birbirleriyle 

etkileşim içinde olan, dolayısıyla birbirinden tümüyle bağımsız durumları ifade 

etmeyen terimlere yer verildiği görülmektedir. Daha açık bir anlatımla, söz konusu 

hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin amaçlanması, belirli 

ölçüde diğerlerini de kapsamaktadır. Ayrıca arz ve talebi etkileme, bir anlamda diğer 

durumların ön koşulu niteliğindedir82. Dolayısıyla söz konusu ibarelerin, fiyat veya 

piyasa kavramları altında toplanması düşünülebilir83. Bununla birlikte bu şekildeki 

ayrıntılı ifade biçiminin, sermaye piyasasının işleyişine müdahale niteliğindeki tüm 

olguları kapsama kaygısı olduğu da söylenebilir.        

Bundan başka, ilgili amaçların, gerçeğe aykırılıkla ilişkili ve fiili haksız kılan 

“yapay” olma niteliğine özellikle işaret etmek gerekir. Zira sermaye piyasasının 

olağan işleyişinde, arz ve talebin etkilenmesi, aktif bir piyasanın oluşması ve 

fiyatların aynı seviyede kalması, artması veya düşmesi, sermaye piyasası araçlarının 

alım ve satımının ortaya çıkarabileceği doğal neticelerdir. Burada meşru sayılmayıp 

cezalandırılan durum ise, sözü edilen sonuçlara yapay olarak yol açılmasının, bu 

                                                
80 “Failin amacı, bazen aslında suç olmayan bir fiili suç haline getirebilir; bazen de bir suçu başka bir 
suça dönüştürebilir veya maddi unsur birbirinin hemen aynı olan çeşitli suç ipotezlerini birbirinden 
ayırır” (Mantovani’den naklen Toroslu, s.138). Ayrıca bkz.: Önder, s.304; Jescheck, s.284.   
81 Aynı yönde Evik, s.195.  
82 Doktrinde arz ve talebi etkilemeye bağımsız bir anlam verilmemesi gerektiği, zira bunun aktif 
piyasa izlenimi verme ve yapay fiyat oluşturmanın bir aracı olduğu (Manavgat, s.102) görüşü ileri 
sürüldüğü gibi, arz ve talebin etkilenmesi ile fiyatların aynı seviyede kalması, artması veya azalması 
amaçlarının birbirinin doğal sonuçları olduğu, bu sebeple ayrıca düzenlenmesinin doğru olmadığı 
(Evik, s.198-199) da savunulmaktadır.      
83 Arz ve talebi etkilemeye ayrı bir anlam vermeyen Manavgat, aktif piyasa varlığı izlenimini 
uyandırmayı “yapay işlem hacmi”, fiyatların düzeyine ilişkin amaçları “yapay fiyat” olarak 
adlandırmış ve her ikisini “yapay piyasa oluşturmak” şeklinde ortak bir başlık altında incelemiştir 
(Manavgat, s.102, 103, 107).   
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yönde bir izlenim uyandırılmasının amaçlanması, sırf bu amaçla alım ve satım 

yapılmasıdır. Ancak bu noktada hangi alım ve satımların, bahsedilen durumları 

yapay olarak gerçekleştirmeyi amaçladığının saptanması son derece güç ve fakat 

suçun manevi unsuru bakımından aynı ölçüde önemlidir.    

Bu bağlamda karşılaştırmalı hukukta yaygın bir şekilde kabul edilen bazı 

manipülasyon yöntemlerine değinmek, ilgili neticeleri yapay olarak meydana getirme 

amacının belirlenmesi açısından yararlı olacaktır. Söz konusu yöntemler kapsamında 

gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri esas itibariyle, ekonomik anlamlarının olup 

olmasına ve niteliklerine göre, görünürde veya fiktif işlemler ve gerçek veya efektif 

işlemler şeklinde iki grupta toplanmaktadır. Birinci grupta yer alan işlemler, yapılış 

tarzı ve doğurduğu sonuçlar bakımından mutat sermaye piyasası işlemlerinin sahip 

olduğu ekonomik arka plandan yoksun olup, işlemlerin bu niteliği, aktif piyasa 

izlenimini vermek suretiyle yatırımcıları yönlendirme amacına ilişkin önemli bir 

gösterge teşkil etmektedir84. Buna göre; alıcı ve satıcının hukuken veya en azından 

ekonomik açıdan aynı olduğu, dolayısıyla mülkiyette gerçek anlamda (ekonomik 

olarak) bir değişikliğin bulunmadığı işlemleri ifade eden kendi kendine işlemler 

(wash sales)85 ile iki veya daha fazla kişinin, aralarındaki anlaşmaya uygun olarak, 

hacim, zaman ve fiyat itibariyle büyük ölçüde benzerlik taşıyan alım ve satım 

emirlerini eşleştirmeleri demek olan kurgulu emir veya işlemler (matched orders, 

prearranged trading)86 görünürde işlemlerin başlıca örnekleridir87. İkinci grupta ise, 

                                                
84 Sorgenfrei, s.242; Papachristou, s.62; Schönhöft, s.92.  
85 Frank Zieschang, Kapitalmarkt-Strafrecht, Handkommentar, Hrsg.: Tido Park, Baden-Baden, 
Nomos, 2004, s.94-95; Sorgenfrei, s.242; Arlt, s.75; Trüstedt, s.195; Papachristou, s.63; Schönhöft, 
s.92; Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, BT, s.160; Schröder, s.178; Hazen, s.465, 627; SPK., Hisse 
Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.13; Tezcanlı, s.128; Manavgat, s.140. İMKB. Yönetmeliği 
m.24’te de “Menkul kıymetin sahipliğinde gerçek anlamda değişim yaratmayan bir dizi alım satım 
yapmak” fiili, yapay piyasa oluşturma bağlamında yasaklanan faaliyetler arasında sayılmıştır.  
86 Konuyla ilgili bir Amerikan mahkeme kararında söz konusu işlemler, “…bir menkul kıymetin 
alım/satımına ilişkin olarak, bu menkul kıymetin satımı/alımı için aynı veya farklı kişiler tarafından 
büyük ölçüde aynı hacimde, büyük ölçüde aynı zamanda ve fiyatta emirlerin girildiği veya girileceği 
bilgisiyle girilen emirler” (Hazen, s.465, dn.:30) şeklinde açıklanmıştır. Öte yandan kurgulu emir veya 
işlemlerin özel bir şekli olarak kabul edilen ve dairesel işlemler (circular trading) veya işlem havuzları 
(trading pools) olarak adlandırılan yöntem de görünürde işlemler arasında sayılmaktadır. Burada 
önceden kurgulanan işlemlerin birden çok kişi arasında, bir işlem zinciri halinde gerçekleşmesi, 
dolayısıyla ilk işlemci ile son işlemcinin aynı kişi olması söz konusudur. Bkz.: Trüstedt, s.196-197; 
Arlt, s.79; Papachristou, s.64-65; Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, BT, s.160.       
87 Kendi kendine işlemler ve kurgulu emirler, Amerikan mevzuatında 1934 tarihli Menkul Kıymetler 
Borsası Kanunu (Securities Exchange Act of 1934) m.9/a-1’de ve Avrupa Birliği’nin 2003/124/AT. 
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ekonomik olarak bir değişimin olduğu, danışıklı bir işleyişin bulunmadığı (bu 

anlamda gerçek) işlemler mevcut olmakla birlikte, işlemlerin zamanlaması ya da 

piyasayı daraltmayı veya genişletmeyi hedeflemesi gibi yönlerden yapaylığa dair 

işaretler ortaya çıkmaktadır88. Örneğin, piyasanın kapanışını belirlemeye dönük 

işlemler (marking the close)89 veya özellikle açığa satış yapanları sıkıştıran, arzı 

kısıtlayıcı, piyasada tekel oluşturan işlemler (cornering)90 yoluyla yapay olarak 

piyasanın ve fiyatların etkilenmesi söz konusu olabilmektedir91.       

                                                                                                                                     
nolu Direktifi’nin 4/c maddesinde düzenlenmiştir. Bu konudaki değerlendirmeler için bkz.: Manavgat, 
s.22, 39-40, 139-140. Yargıtay da bir kararında bu nitelikteki işlemler ile aktif bir piyasanın varlığı 
izlenimini uyandırma olgusu arasındaki ilişki şu ifadelerle ortaya konmuştur: “…İnceleme konusu 
yapılan tarihlerde Trend Holding A.Ş.nin aracı kurumlarından birisi olan Makroborsa A.Ş ile 
Holdingin diğer aracı kurumları Erciyes, İzebelli, Sağlam ve AOG şirketlerinin birlikte hareket 
ederek, alım satım işlemlerinde gerçek bir mülkiyet değişimi oluşturmayacak biçimde, borsa 
kotasında dar ve sığ bir piyasaya sahip bulunan Afyon Çimentonun hisse senetlerinin alım 
satımlarını 1.12.1993-12.1.1994 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri, böylelikle anılan hisse 
senetleri piyasada yoğun işlem görüyormuş gibi intiba uyandırdıkları… Açıklanan alım satım 
işlemleri sonucunda Afyon Çimento hisse senedi fiyatlarının her gün artan oranlarda değer kazandığı, 
13.12.1993 tarihinde 18.500 liradan bir hissenin alımı yapılırken, 12.1.1994 tarihinde bir hissenin 
49.000 liradan satışının yapıldığı; inceleme konusu tarihlerdeki tüm aracı kurumlar tarafından 
gerçekleştirilen alım ve satımların birbirine eşit olduğu, yukarıda izah edilen bağlantılar nazara 
alındığında hisse senedi mülkiyetinde gerçek anlamda bir değişimin bulunmadığı, her gün artan 
fiyatlar ve bu senetle ilgili yapılan işlemler nedeniyle borsa endeksinde Afyon Çimento hisse 
senetlerinde yoğun işlem hacminin varlığı, dolayısıyla da aktif piyasa bulunduğu izleniminin 
sağlandığı ve Sermaye Piyasası Kanununun 47 maddesinde anılan eylemin gerçekleştiği gözetilerek 
sanıkların eylemdeki fonksiyonlarının ve hukuki durumlarının buna göre değerlendirilmesi gerekirken 
oluş ve dosya kapsamına uymayan gerekçelerle yazılı şekilde karar verilmesi…” (7. CD., 02.12.1998, 
1998/9278 - 1998/10013, www.hukukturk.com).    
88 Bu gruptaki işlemler, belirli zamanlı işlemler ve piyasayı daraltmayı/genişletmeyi amaçlayan 
işlemler şeklinde ikiye ayrılarak incelenmiştir (Papachristou, s.65-76).      
89 Avrupa Birliği’nin 2003/6/AT. no.lu Direktifi’nin 2. maddesinde manipülasyonun tanımı 
yapıldıktan sonra yer verilen manipülasyon örnekleri arasında, “finansal araçların, piyasanın 
kapanışında, kapanış fiyatları temelinde hareket eden yatırımcıları yanıltma etkisi olan alımı veya 
satımı” yöntemi de sayılmıştır.  
90 Bu konuda eski tarihli ve fakat yaygın olarak aktarılan örnek, ABD.’de 1863’ün başlarında 
meydana gelen Harlem Demiryolu tekelidir. Harekete ve işleme dayalı manipülasyonun iç içe olduğu 
bu olayda; Commodore Cornelius Vanderbilt adlı manipülatör, Harlem Demiryolu şirketinin 
hisselerini, bir hisse 8 ila 9 Dolar olmak üzere satın almaya başlamış ve devamında şirketin 
kontrolünü ele geçirmiştir. Sonrasında şirketin hisse fiyatı, hisse başına 50 Dolara yükselmiş, aynı yıl 
New York Şehir Konseyi’nin, Harlem Demiryolu şirketine tramvay inşa etme izni veren bir karar 
almasıyla birlikte hissenin fiyatı 75 Dolara çıkmıştır. Bu arada Konsey üyeleri, hisseyi açığa satmak 
ve ilgili kararı iptal etmek suretiyle hisse fiyatını düşmeye zorlama konusunda anlaşmışlardır. Ancak 
Vanderbilt bu planın farkına vararak, şirketin tüm hisselerin gizlice almayı başarmıştır. Konsey 
üyeleri, kararı iptal ettikten sonra kendi açık/kısa pozisyonlarını kapatmaya çalıştıklarında, satın 
alınabilecek hiçbir hissenin olmadığını görmüşler ve Vanderbilt onları hisse başına 179 Dolar 
ödemeye zorlamıştır. Örnek için bkz.: Allen, Gale, s.504; Tezcanlı, s.130-131.  
91 Söz konusu nitelikteki diğer manipülasyon yöntemleri için bkz.: Arlt, s.79-89; Zieschang, s.73-96; 
Papachristou, s.65-76; Schröder, s.177-184; Özbay, s.447-449; Manavgat, s.143-173. Öte yandan 
vadeli işlemler açısından VOB. Yönetmeliği m.98’de sözleşmelerin düzenli olarak ifa edilmesini 
engelleyebilecek şekilde, bir veya birlikte hareket eden birden fazla kişi ve/veya kurumun 
sözleşmelerde teslim edilebilir dayanak varlığa oranla fiyatları etkileyebilecek büyüklükte pozisyon 
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Dikkate edilirse, görünürde veya fiktif işlemlerde yapay olarak piyasa 

oluşturma amacı, bizatihi işlemlerin taşıdığı özellikler temelinde daha kolay bir 

şekilde saptanırken, efektif veya gerçek işlemler bakımından ise işlemlerin 

zamanlamasına ya da kombinasyonuna dayalı bütüncül bir değerlendirme yapılması 

gerekmektedir92. Bu bağlamda doktrinde ve uygulamada konuyla ilgili olarak; alım 

ve satıma ilişkin fiyat ve miktar hareketleri, işlemlerin yapıldığı zaman ve zaman 

aralıkları, piyasanın durumu ve gösterdiği tepki, alım ve satımı yapan kişilerin 

ekonomik ve sosyal durumları, aralarındaki ilişkiler, alım ve satımın yapılış şekli gibi 

değişik kriterler öne sürülmekte93, birtakım işlem kalıpları, manipülasyonun 

göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir94. Konuyla ilgili olarak sermaye 

piyasasına ilişkin düzenleyici otoriteler de birtakım belirlemeler yapmaktadır95.  

                                                                                                                                     
alması veya dayanak varlıkta fiyatları etkileyebilecek bir kontrole sahip olması (baskı kurma), kısa 
pozisyon sahiplerinin çok yüksek bir fiyat farkı ödemeksizin pozisyonlarını kapatacak istekli karşı 
taraf bulamamaları (karışıklık) veya kısa pozisyon sahiplerinin yüksek fiyat ödemek suretiyle 
pozisyonlarını kapatma zorunda kalmaları (sıkıştırma) hareketleri, VOB. yönetiminin tedbir almasını 
gerektiren olağanüstü durumlar arasında özel olarak düzenlenmiştir.   
92 Alman doktrininde gerçek (efektif) işlemlerde manipülasyonun tespitinin yalnızca objektif 
kriterlerle yapılamayacağı, aldatıcılığın işlemin saikinde bulunduğu, bu tür işlemlerin cezaya 
liyakatinin de failin aldatma kastıyla sağlandığı, dolayısıyla fiilin haksızlığının özellikle sübjektif 
yönden ortaya çıktığı (Schönhöft, s.94-97) ifade edilmiştir. Bu konuda ayrıca bkz.: yukarıda dn.: 20. 
93 Yargıtay 7. CD.’nin kararlarında, işlemlerin niteliği, amacı ve olağan olup olmadıklarının yanı sıra, 
sanıkların kısa zaman aralıklarıyla gün içerisinde işlem yapmaları, sanıkların birlikte hareket edip 
etmedikleri, aralarındaki bağlantının bilinçli şekilde oluşup oluşmadığı gibi hususların öne çıktığı 
görülmektedir: “…Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.07.2003 tarihli raporuyla Türk Hava Yolları 
hisse senedinde 02.04.2001-27.04.2001 tarihleri döneminde görülen olağan dışı fiyat ve miktar 
hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda sanıklar hakkında 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 47/A-2 gereğince cezalandırılmaları istemiyle dava açıldığı anlaşılmakla; sanıklarca 
kısa zaman aralıklarıyla gün içinde yapılan işlemlerin ne amaca yönelik olduğu, değişik aracı 
kurumları kullanarak yaptıkları işlemlerin olağan kabul edilip edilemeyeceği, birlikte hareket edip 
etmediklerinin tespiti, birlikte hareket ettikleri tespit edildiği takdirde bu hareketin yapay fiyat ve 
piyasa oluşturmaya yönelik eylemler olup olmadığının belirlenmesi yönünde sermaye piyasası 
hukuku konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor aldırılması yerine” (7. CD., 14.02.2008, 
2005/8229 - 2008/1117, emsal.yargitay.gov.tr); “…Sanıkların 7.2.1995 ve 4.8.1995 tarihleri arasında 
İMKB’da işlem gören i... Holding hisselerini sistematik ve bilinçli bir şekilde düzenli aralıklarla alım 
satımını yaparak fiatların olağanüstü artmasına sebep olduklarından bahisle kamu davası açılmış 
olup…sanıkların aralarındaki varlığı iddia edilen bağlantının bilinçli bir şekilde oluşup 
oluşmadığı… normal bir yatırımcının gerçekleştirdiği şekilde tasarruf ve kâr amaçlı senet alım 
satımı mı yoksa piyasayı etkileyecek düzeyde maniplasyonun mu mevcut olup olmadığı dolayısı ile 
yasada belirtilen suç unsurlarının oluşup oluşmadığı…” (7. CD., 24.11.1999, 1999/9795 - 
1999/11487, www.hukukturk.com). Ayrıca bkz.: 7. CD., 02.12.1998, 1998/9278 - 1998/10013. 
94 Amerikan doktrininde fiktif işlemlerin manipülatif faaliyetin temelini oluşturduğu, ancak 
manipülasyonun fiktif olmayan, gerçek (bona fide) işlemlere de sirayet edebileceği, manipülasyonun 
olup olmadığını belirlerken, (i) menkul kıymetin, piyasadaki arzını kısıtlama veya dalgalandırma, (ii) 
manipülatörün fiyat liderliği, (iii) menkul kıymetin piyasasına hakim olma ve kontrol etme, (iv) 
manipülatif faaliyet kesildiğinde menkul kıymetin piyasasının çöküşü şeklindeki klasik unsurların 
gösterge olarak dikkate alınabileceği (Hazen, s.627) ileri sürülmüştür.       
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Öte yandan burada bahsi geçen amaçlar, esasen failin yegâne amacı olmayıp, 

asıl hedef, bu yolla ortaya çıkan tablodan herhangi bir şekilde yararlanılmasıdır96. 

Bununla birlikte kanun koyucu, suçun maddi unsuru kapsamında yalnızca alım ve 

satım hareketini yeterli görüp, belirli bir neticenin gerçekleşmesini aramadığı gibi, 

manevi unsuru açısından da piyasaya yapay olarak müdahale niteliğindeki amaçlarla 

sınırlı bir düzenleme yapmıştır. Bunun dışındaki diğer amaçlarla veya bunların netice 

olarak gerçekleşmesiyle ilgilenmemiştir97. Ancak somut olayda, sözü edilen başka 

                                                                                                                                     
95 Bu hususta SPK.’nın çalışmasında, hangi tür davranışların manipülatif olduğu, hangilerinin normal 
bir yatırım olarak kabul edileceği konusunda tereddütler bulunduğundan bahisle yaygın birtakım işlem 
kalıplarından söz edilmiş ve bunların genel olarak manipülasyonun göstergesi olarak algılandığı, 
işlemlerin bir bütün olarak değerlendirilmesinden sonra, işlemin piyasayı aldatmak amacıyla yapılıp 
yapılmadığına karar verildiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte sayılan davranış türleri dışında da 
manipülatif işlem yapılabileceği belirtilmiş, keza gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu kalıplardan 
birine uymasının her zaman ilgili işlemin manipülatif olduğunun kabulünü gerektirmeyeceği de 
vurgulanmıştır. Sözü edilen davranış kalıpları içerisinde, fiyat ve miktar hareketleriyle ilişkili olarak, 
“a) Verilen emirlerin ve gerçekleştirilen işlemlerin menkul kıymetin günlük işlem hacmi içinde 
önemli bir oran teşkil etmesi ve özellikle bu işlemlerin menkul kıymetin fiyatında önemli değişmelere 
neden olması”, işlemlerin gerçekleştirildiği zamanla bağlantılı olarak, “h) İşlemlerin yoğun olarak 
seans başında veya seans sonunda gerçekleştirilmesi” şeklindeki kalıplar örnek gösterilebilir. Bkz.: 
SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.16-18. Alman Menkul Kıymet Ticareti 
Kanunu’nun (WpHG) manipülasyonu yasaklayan 20a maddesinin Federal Finans (Maliye) 
Bakanlığı’na verdiği yetki çerçevesinde çıkarılan Piyasa Manipülasyonu Yasağının 
Somutlaştırılmasına Dair Yönetmelik - Piyasa Manipülasyonunun Somutlaştırılması Yönetmeliği 
[Verordnung zur Konkretisierung des Verbotes der Marktmanipulation - Marktmanipulations-
Konkretisierungsverordnung (MaKonV) ] m.3’te işleme dayalı manipülasyon fiilleriyle ilgili “yanlış 
veya yanıltıcı işaretler veya yapay fiyat düzeyi” kavramlarına ilişkin olarak birtakım somut kalıplara 
yer verilmiştir. Benzer şekilde İngiliz, Fransız ve İtalyan hukukunda yetkili merciler, bağlamları 
kısmen farklı olsa da kanuni hükümlerden ayrı olarak, manipülasyona dair düzenlemeler yapmıştır. 
Keza Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili 2003/6/AT. no.lu esas Direktifindeki örneklere ilave olarak, 
Birliğin yürütme organı olan Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından çıkarılan 22.12.2003 tarih ve 
2003/124/AT. no.lu İçeriden Öğrenilen Bilginin Tanımı ve Kamuya Açıklanması ile Piyasa 
Manipülasyonun Tanımı Hakkında, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2003/6/AT. Direktifinin 
Uygulama Direktifi’nin 4. maddesinde, sınırlayıcı ve bağlayıcı olmamak üzere 7 bent halinde 
manipülatif davranışın varlığına dair işaretlere yer verilmiştir. Bu konuda ve diğer ülke düzenlemeleri 
hakkında bkz.: Manavgat, s.24-41. 
96 Bu bağlamda genel olarak manipülatif işlemlerin; yaygın bir biçimde fiyatları yükseltmek suretiyle 
eldeki sermaye piyasası araçlarının daha yüksek fiyattan satılması, fiyatları aynı düzeyde tutarak, 
istikrarlı bir fiyat oluşumunun sağlanması ve nadir de olsa fiyatları düşürerek, açığa satılan sermaye 
piyasası araçlarının daha düşük bir fiyattan alınması şeklinde başlıca üç amaçla yapıldığı (Sayar, s.81; 
Tezcanlı, s.124; Teweles, Bradley, s.330-331) ifade edilmiştir. Konuyu tazminat sorumluluğu 
açısından inceleyen Manavgat, işleme dayalı manipülasyonda yapay piyasa oluşturmanın nihai 
amaçlara ulaşmak için kullanılan bir araç olduğunu, asıl amacın yanıltıcı izlenim oluşturarak 
başkalarını işlem yapmaya ikna etmek olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu yolla başka bir amacın, 
örneğin bir ortaklığın kontrolünü ele geçirmenin hedeflenmesinin, işlemleri manipülatif olmaktan 
çıkarmayacağını da vurgulamıştır (Manavgat, s .135-136).  
97 Yine tazminat hukuku bağlamında, maddedeki yapay olma koşulunun, yanıltıcı izlenim oluşturmayı 
zorunlu kıldığı ve bunun bir parçası olarak başkalarını işlem yapmaya ikna etme unsurunun ortaya 
çıktığı (Manavgat, s.111, 128) ileri sürülmüştür.   
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amaçlar veya ortaya çıkan birtakım sonuçlar, suçun manevi unsuru için gerekli olan 

amaçların saptanmasına yardımcı olabilecektir.  

c. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Genel olarak hukuka aykırılık, hukuk normlarının içerdiği emir ve yasaklara 

karşı koyma, hukukla çelişme şeklinde tanımlanabilir98. Suç tipleri de esasen cezaya 

layık görülen hukuka aykırı davranışları içermektedir. Dolayısıyla kanundaki bir suç 

tipinin maddi ve manevi unsurlarını taşıyan, bu anlamda tipik olan bir fiil, hukuka 

aykırılığı ortadan kaldıran bir hukuka uygunluk nedeni bulunmadıkça hukuka 

aykırıdır99. Başka bir ifadeyle tipik fiiller, karine olarak hukuka aykırılık unsurunu da 

bünyelerinde barındırırlar, meğerki bir hukuka uygunluk nedeni bulunsun100. 

Bu açıklamalar da göstermektedir ki hukuka aykırılık unsuru açısından 

irdelenmesi gereken husus, herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin mevcut olup 

olmadığıdır101. Fiilin suç teşkil eden bir haksızlık olarak ortaya çıkmasını önleyen 

hukuka uygunluk nedenleri, belirli koşullar altında tipik davranışların 

gerçekleştirilmesine izin veren normlardır102. 

İşleme dayalı manipülasyon suçu bakımından, yukarıda manevi unsur 

kapsamında değinilen amaçlarla sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının 

yapılması halinde hukuka aykırılık unsuru da karine olarak gerçekleşmiş olacaktır. 

Farklı bir anlatımla, somut olayda söz konusu suç tipinin maddi ve manevi 

                                                
98 Jescheck, s.209; Roxin, s.601; Yüce, s.249; İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.93.  
99 Roxin, s.600; Kindhäuser, s.132.  
100 İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.92-93; Koca, Üzülmez, s.232-233. Aynı yönde Yüce, s.241; Öztürk, 
Erdem, s.146. Tipiklik ile hukuka aykırılık arasındaki ilişki konusundaki görüşler için bkz.: Koca, 
Üzülmez, s.232.  
101 “Bir fiilin kanunda muayyen suç tanımlarından birine uygun olması, bu fiilin mutlaka hukuka 
aykırı olduğu sonucunu doğurmaz. Ancak, bu uygunluk, işlenen fiilin aynı zamanda hukuka aykırı 
olduğu hususunda bir karine teşkil etmektedir. Bir başka ifadeyle; işlenen fiilin kanunla muayyen suç 
tanımlarından birine uygun düşmesi halinde, bu fiilin hukuka aykırılığının ayrıca araştırılmasına gerek 
yoktur. Aksine, kanunla muayyen suç tanımlarından birine uygun düşen bu fiilin, buna rağmen, 
hukuka uygun olmasını gerektiren bir durumun mevcut olup olmadığının araştırılması gerekecektir” 
(Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.279). 
102 Söz konusu normlar, bir yasağı kaldırdıklarında izin normları, bir emir ya da yükümlülükten muaf 
tutuklarında ise muafiyet normları olarak da anılırlar. Bkz.: Kindhäuser, s.132.   
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unsurlarının saptanması, aynı zamanda hukuka aykırılık unsurunun varlığı yönünde 

de bir belirlemedir. 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, işleme dayalı manipülasyonun 

yapısına uygun olanlar, koşulları mevcutsa, elbette ki burada da uygulama alanı 

bulacak ve fiil tipik olsa da hukuka aykırı olmayacak, dolayısıyla suç teşkil 

etmeyecektir103.       

İşleme dayalı manipülasyon suçuna özgü olarak, Avrupa Birliği’nin 

2003/6/AT. no.lu Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifinde, meşru (yasal) 

nedenlere dayalı olarak kabul edilmiş piyasa uygulamalarında (accepted market 

practices)104 veya geri alım programları (buy-back programmes) ile fiyat istikrarı 

(stabilisation) işlemlerinde105, manipülasyon yasağının uygulanmayacağı 

                                                
103 Buna göre meşru savunma, ilgilinin rızası gibi hukuka uygunluk nedenleri, işleme dayalı 
manipülasyon suçunun özellikleri itibariyle genel olarak uygulama alanı bulamazken, kanunun 
hükmünü veya yetkili merciin emrini yerine getirme ve hakkın kullanılması gibi nedenler, koşulları 
varsa fiili hukuka uygun hale getirebilir. Bu noktada zorunluluk hali (TCK. m.25/f.2) akla gelebilirse 
de bu durum, madde gerekçesi ve CMK. m.223/f.3-b.(b) gereği hukuka aykırılığı değil, kusurluluğu 
kaldıran bir sebep olarak öngörülmüştür. Öte yandan Alman Ceza Hukukunda zorunluluk hali hem 
hukuka uygunluk nedeni (Alman Ceza Kanunu m.34) hem de kusurluluğu kaldıran bir neden (Alman 
Ceza Kanunu m.35) olarak düzenlenmiş olup, doktrinde hukuka aykırılığı kaldıran zorunluluk halinin 
manipülasyon suçunda gündeme gelebileceği (Schröder, s.214) belirtilmiştir.   
104 Direktifin 1. maddesinin 5. fıkrasına göre kabul edilmiş piyasa uygulamaları, bir veya daha fazla 
finansal piyasada makul olarak beklenen ve yetkili merci tarafından, Avrupa Komisyonunca 
benimsenen rehbere uygun olarak kabul edilen uygulamaları ifade etmektedir. AB.’nin yürütme 
organı olan Komisyon tarafından çıkarılan 2004/72/AT. no.lu Direktifte, Piyasanın Kötüye 
Kullanılması Direktifi (2003/6/AT.) bağlamında piyasa uygulamalarının değerlendirilmesinde dikkate 
alınacak faktörler ve buna ilişkin süreç (m.2, 3) öngörülmektedir. Bu konuda ayrıca bkz.: Manavgat, 
s.42-44.   
105 Geri alım programları ve fiyat istikrarı işlemleri, Avrupa Komisyonu’nca çıkarılan 2273/2003 no.lu 
Direktifte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre geri alım programları, ihraççının, sermayesini, 
hisselerin değeri veya sayısı yönünden azaltmak ya da hisse senediyle değiştirilebilir borçlanma 
senetlerinden veya çalışanlara hisse senedi dağıtılmasından kaynaklanan yükümlülüklerini karşılamak 
amacıyla (m.3) kendi hisse senetleri üzerinde işlem yapmasını içermekte ve bunun koşulları detaylı 
olarak hükme bağlanmaktadır. Direktife göre fiyat istikrarı işlemleri, menkul kıymetlerin halka 
arzında, satış baskısının oluşması durumunda fiyatların sınırlı bir süre boyunca desteklenmesini ve 
böylece açığa satış yapan yatırımcıların oluşturduğu satış baskısının azaltılmasını ve ilgili menkul 
kıymetin istikrarlı bir piyasasının oluşturulmasını sağlayan, gerek ihraççıların gerekse yatırımcıların 
çıkarına olan ve piyasaya olan güveni de artıran işlemlerdir. Yine Direktifte, ek alım olanakları ve 
opsiyonları (overallotment facilities and green shoe options) istikrar işlemlerine kaynak ve koruma 
sağlaması yönünden fiyat istikrarı işlemleriyle yakından ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Ek alım 
olanakları, aracılık sözleşmesinde, başlangıçta halka arz edilenden daha fazla sayıda menkul kıymeti 
almaya izin veren bir şart anlamını taşırken, “green shoe” olarak anılan ek alım opsiyonu ise, halk arz 
eden tarafından, halka arza katılan ve fazla talepleri karşılamayı üstlenen aracı kuruluşlara, menkul 
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düzenlenmiş ve bu hususlar, Birliğe üye ülkelerin mevzuatlarına farklı çerçevelerde 

girmiştir106. 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 sahiptir107.  

                                                                                                                                     
kıymetlerin halka arzından sonra belirli bir süre içinde, belirli miktardaki menkul kıymeti halka arz 
fiyatı üzerinden satın alabilme yönünde bir tercih hakkı tanınmasını ifade etmektedir. Söz konusu 
kavramlar hakkında ayrıca bkz.: Manavgat, s.44 vd.        
106 Örneğin Alman Menkul Kıymet Ticareti Kanunu’nun (WpHG) manipülasyonu yasaklayan 20a 
maddesinin 2. fıkrasında, bir davranışın kabul edilmiş piyasa uygulamalarına (zulässige 
Marktpraktiken) uygun olması ve failin meşru (yasal) sebeplerinin bulunması halinde manipülasyon 
yasağının geçerli olmadığı düzenlenmiş, aynı maddenin 3. fıkrasında ise, gerek geri alım programları 
(Rückkaufprogrammen) kapsamında kendi hisseleri üzerinde işlem yapmanın gerekse fiyat istikrarı 
tedbirlerinin (Maßnahmen zur Stabilisierung des Preises) manipulasyon yasağını ihlal etmeyeceği 
öngörülmüştür. İngiliz Hukukunda ise manipülasyon, Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu’nda 
(The Financial Services and Markets Act 2000) piyasanın kötüye kullanılması kavramı altında idari 
para cezasıyla karşılanmış ve bu konuda yetkili merci Finansal Hizmetler Kurumu (Financial Services 
Authority-FSA) tarafından Piyasa Davranış Kuralları (The Code of Market Conduct) çıkarılmış olup, 
söz konusu kurallarda, kabul edilmiş piyasa uygulamaları ile geri alım ve fiyat istikrarı işlemlerini, 
belirli koşullar altında piyasanın kötüye kullanılması olarak sayılmamıştır. Fransız Hukukunda aynı 
konular, Finansal Piyasalar Kurumu’nun (Autorité des marchés financiers - AMF) genel 
düzenlemeleri kapsamında, piyasanı kötüye kullanılmasıyla ilgili kısımda manipülasyon yasağının 
dışında tutulmuştur. İtalya’da 58 no.lu KHK.’nın 183. maddesi, içeriden öğrenenleri ticareti ve 
manipülasyon başlığı altındaki hükümlerin, geri alım programları ve fiyat istikrarı işlemlerine 
uygulanmayacağını öngörmektedir. Buna karşılık manipülasyonu, suç ve kabahat olarak yaptırım 
altına alınan düzenleme, meşru nedenlerle birlikte kabul edilmiş piyasa uygulamalarına uygun 
davranmayı, yalnızca manipülasyon kabahatinde (187-ter/f.4) cezalandırmamaktadır.       
107 2003/6/AT. no.lu Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifinin giriş bölümünde, (20) numaralı 
açıklamada, manipülasyon teşkil edebilecek işlemler yapan veya işlem emri veren bir kişinin, bu 
işlemleri yapmanın veya işlem emri vermenin meşru (yasal) olduğunu ve bunların kabul edilmiş 
piyasa uygulamalarıyla bağdaştığını ileri sürebileceği belirtildikten sonra, yetkili merciin, işlemlerin 
veya işlem emirlerinin arkasında meşru olmayan başka bir nedenin varlığını ortaya koyması halinde, 
söz konusu davranışlara yaptırım uygulanabileceği ifade edilmiştir. Böylece kabul edilmiş piyasa 
uygulamasına uygun olsa bile, meşru olmayan, salt manipülatif amaçlarla gerçekleştirilen işlemler 
kapsam dışı bırakılmıştır. Nitekim AB. bünyesinde bir kurum olan Avrupa Menkul Kıymetler 
Düzenleyicileri Komitesi (The Committee of European Securities Regulators – ESR) tarafından, 
2003/6/AT. no.lu Direktifin ortak uygulamasını geliştirmek için oluşturulan rehberde de (m.2.6) kabul 
edilmiş piyasa uygulaması kavramının amacının, Direktifin etki temelli manipülasyon tanımına 
girebilecek davranışların, belirli koşullar altında haklılık kazandırarak cezalandırılmasını önlemek 
olduğu, ancak bu savunmadan yararlanabilmek için işlem veya emirlerin kabul edilmiş piyasa 
uygulamasına uygun olmasına ek olarak, failin bu şekilde davranmasının ardında yatan nedenlerin 
meşru olduğunu göstermesi gerektiği, böyle bir meşru amacın olmaması halinde kabul edilmiş piyasa 
uygulaması savunmasının geçerli olmadığı belirtilmiştir. Bu iki durumun birlikte aranacağına dair 
bkz.: Schönhöft, s.111 vd. Yine Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifinin giriş bölümünde, (33) 
no.lu açıklamada fiyat istikrarı işlemlerinin ve geri alım programları kapsamında kendi hisseleri 
üzerinde işlem yapmanın, belirli koşullarda, ekonomik nedenlerle meşru sayılabileceği ve bu nedenle 
piyasanın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Konuyla ilgili 
olarak Alman doktrininde, gerek kabul edilmiş piyasa uygulamalarının gerekse geri alım programları 
ve fiyat istikrarı işlemlerinin, manipülasyon suçu kapsamındaki yeri tartışılmış ve bunların tipikliği 
kaldıran (Tatbestandsausschluss) bir unsur mu yoksa hukuka aykırılığı kaldıran bir hukuka uygunluk 
sebebi (Rechtfertigungsgrund) mi olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bkz.: 
Sorgenfrei, 249-250 vd.; Papachristou, s.224; Schönhöft, s.101-102, 111-112; Schröder, s.215.   
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Mevzuatımızda da fiyat istikrarını sağlamaya dönük birtakım düzenlemeler 

bulunmaktadır. Sınırlı bir çerçevede de olsa Hisse senetlerinin Kurul Kaydına 

Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:I, No:26) m.21’de ek satış ve 

m.21/A’da halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler öngörülmektedir. 21. 

maddede, ek satış hakkının yanı sıra, “green shoe option” olarak bilinen ek alım 

hakkı da düzenlenmektedir. 21/A maddesinde ise, doğrudan veya ek satışla ve bu 

bağlamda aracı kurumun halka arz fiyatından alım hakkı (opsiyonu) ile ilişkili olarak 

fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler hüküm altına alınmaktadır. Söz konusu işlemlerin 

manipülatif nitelikleri dikkate alınarak, otuz günlük süre kısıtlamasının dışında, 

temel amacın halka arz fiyatının istikrar kazanması olduğu gözetilerek, fiyat 

konusunda önemli sınırlamalar getirilmiştir. Örneğin, destekleme alımlarında halka 

arz fiyatı üzerinde emir verilemeyeceği, bu şekilde satın alınan hisse senetlerinin 

satışında halka arz fiyatının altına inilemeyeceği öngörülmüştür. Sonuç olarak bu 

işlemler, yapay olarak sermaye piyasasını etkilemeleri noktasında tipik olsalar dahi, 

sermaye piyasası mevzuatının tanıdığı bir hakkın kullanılması şeklindeki hukuka 

uygunluk sebebi dolayısıyla hukuka aykırı değildir. Bu nedenle söz konusu 

işlemlerin suç teşkil etmediği sonucuna varılacaktır.  

3. Suçun Özel Oluşum Biçimleri 

a. Suça Teşebbüs 

Kasten işlenen suçlar, düşünme aşamasından failin amacına ulaşmasına kadar 

olan ve suç yolu (iter criminis) olarak anılan bir süreci içermekte olup, kanunda bu 

sürecin belirli bölümleri suç tipi olarak düzenlenmekte ve tamamlanmış haliyle 

yaptırım altına alınmaktadır. Failin ilgili suç tipini tamamlama istemiyle icraya 

başlaması, ancak elinde olmayan nedenlerle amacına ulaşamaması durumunda ise 

teşebbüs kurumu108 devreye girmekte ve böylece suçun tamamlanmasında önce 

ortaya çıkan tehlikenin veya duruma göre zararın cezalandırılması söz konusu 

                                                
108 Adem Sözüer, Suça Teşebbüs, İstanbul, Kazancı, 1994, s.157. Genel olarak teşebbüs, sübjektif 
olarak tamamlanmak istenen, objektif olarak tamamlanamayan ve fakat cezalandırılan davranış 
biçiminde tanımlanabilir (Sözüer, s.157-158).  
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olmaktadır. Nitekim TCK. m.35, kişinin, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli 

hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle 

tamamlayamaması halinde teşebbüsten sorumlu olacağını öngörmekte ve TCK.’nın 

genel hükümleri kapsamında yer alan bu madde, aynı Kanunun 5. maddesi gereği 

Ser.PK.’da düzenlenen suçlar ve bu kapsamda işleme dayalı manipülasyon suçu 

açısından da uygulama alanı bulmaktadır109.   

İşleme dayalı manipülasyon suçu, yukarıda maddi unsur başlığı altında 

belirtildiği üzere, sırf hareket suçu özelliğini taşımakta olup, hareketten ayrı bir 

neticenin, örneğin fiyatların etkilenmesi neticesinin gerçekleşmesi aranmamıştır. 

Dolayısıyla tüm sırf hareket suçlarında olduğu gibi, söz konusu suça teşebbüs ve bu 

kapsamda suçun tamamlanamaması, ancak tipik hareketin yarıda kalması halinde söz 

konusu olabilir. Bu durumun ortaya çıkabilmesi için, hareketin gerçekleşmesinin 

belirli bir zaman sürecini gerektirmesi şarttır110. Aksi takdirde hareketin 

bölünebilmesi, dolayısıyla yarıda kalarak teşebbüse elverişli hale gelmesi mümkün 

olmayacaktır.  

Buna göre inceleme konusu suçta, sermaye piyasası araçlarının alım ve 

satımını yapma hareketinin belirli bir zaman sürecine yayılması ve bu süreçte failin 

elinde olmayan bir nedenle alım ve satımın gerçekleşmemesi gerekir. Daha önce 

maddi unsurla ilgili açıklamalarda ifade edildiği üzere, özellikle borsadaki işlemler 

bakımından alım ve satım, müşteri emrinin verilmesi, bunun borsaya iletilmesi ve 

                                                
109 Alman Hukukunda manipülasyon suçu, fiyatların etkilenmesi neticesini içermesi bağlamında 
neticeli bir suç olmasına ve bu sebeple yapısal olarak teşebbüse elverişli bulunmasına rağmen, bu suça 
teşebbüs cezalandırılmamaktadır. Zira Alman Ceza Kanunu m.12’de suçlar, öngörülen ceza itibariyle 
cürüm (Verbrechen) ve cünha (Vergehen) şeklinde ikiye ayrılmakta ve Kanunun 23. maddesinde 
cünhalara teşebbüsün, ancak kanunda açıkça belirtilen hallerde cezalandırılabileceği 
düzenlenmektedir. Manipülasyon suçu da öngörülen cezası esas alındığında cünha niteliğini taşımakta 
ve kanunda teşebbüsün cezalandırılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte Alman 
Hukukunda, fiyatların etkilenmesi neticesi gerçekleşmeden, salt manipülasyon yasağına ilişkin hükme 
aykırı davranma bir kabahat (düzene aykırılık) olarak yaptırım altına alınmıştır. Dolayısıyla söz 
konusu neticenin gerçekleşmediği haller tümüyle yaptırımsız kalmamaktadır. Öte yandan kabahat 
nedeniyle idari para cezasının verilebilmesi için, manipülasyon yasağını ihlal eden hareketin 
tamamlanmış olması gerekir. Çünkü Alman Kabahatler (Düzene Aykırılıklar) Kanunu m.13/f.2’ye 
göre kabahatlere teşebbüs için de kanunda bu yönde bir açıklığın bulunması gerekmektedir ve 
kanunda böyle bir düzenleme yoktur. Bu konuda bkz.: Arlt, s.371-371; Schönhöft, s.175-176.   
110 Jescheck, s.472; İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.351.  
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borsada karşıt emirlerle eşleşmesi şeklindeki bir süreci kapsamakta olup, bu anlamda 

teşebbüse elverişli bir yapının bulunduğu açıktır.  

Bu tespitlerden sonra teşebbüsün unsurları açısından işleme dayalı 

manipülasyon irdelendiğinde, öncelikle failin işleme dayalı manipülasyon suçunu 

işlemeyi kastettiği ve bu kapsamda yapay olarak sermaye piyasası araçlarının, arz ve 

talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı 

seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak amacının bulunduğunun saptanması 

gerekir111. Devamında ise teşebbüsün maddi (objektif) unsurları çerçevesinde, 

yapılan hareketlerin işleme dayalı manipülasyon suçunun icra hareketi niteliğinde 

olması, başka bir deyişle alım ve satım yapma hareketiyle doğrudan bağlantılı 

bulunması gerektiği gibi, daha da önemlisi bu hareketlerin suçu meydana getirmeye 

elverişli olması lazımdır. Elverişlilik bakımından, somut olayda izlenen 

manipülasyon stratejisi dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmalıdır112. Bu 

noktada genel olarak failin alım ve satıma ilişkin talebini müşteri emri olarak borsa 

üyesine iletmesi icra hareketlerine başlama olarak nitelenebilirse de bunun elverişli 

bir hareket olabilmesi için en azından emrin, borsa sistemine iletilmiş olmasının 

gerektiği söylenebilir113.     

                                                
111 Teşebbüsün manevi (sübjektif) unsuru kast olup, bir davranışın suça teşebbüs niteliğinde olup 
olmadığı ve hangi suça teşebbüs edildiği kastın belirlenmesi sayesinde ortaya çıkar. Teşebbüsteki kast 
ile tamamlanmış suçtaki kast arasında bir fark bulunmamaktadır. Zira teşebbüste yarım kalan husus, 
suçun maddi (objektif) unsurlarıdır. Bu bağlamda suçun tamamlanmış şeklinin manevi unsuru 
açısından özel bir amaç veya saik aranıyorsa, teşebbüs aşamasında da bu unsurların mevcudiyeti 
şarttır. Bkz.: Sözüer, s.158-162.     
112 Erman, suçun bir tehlike suçu niteliğini taşıdığında hareketle, burada hiçbir şekilde teşebbüsün 
gerçekleşmeyeceğini ileri sürmüştür. Yazara göre ya hareketler sözü geçen tehlikeyi meydana 
getirecek seviyeye ulaşmıştır ve bu takdirde fiil tamamlanmıştır ya da bu düzeye henüz varmamıştır 
ve bu durumda elverişli hareketlerle icraya başlanmamış olur, dolayısıyla teşebbüs de söz konusu 
olmaz (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.145).  
113 Doktrinde Manavgat, alım ve satım yapma hareketini, emrin verilmesinden takasın tamamlanması 
sürecini kapsar şekilde görmemek gerektiği yönünde görüş belirtirken; manipülasyonun 
yasaklanmasındaki amaç bağlamında verilen emir, daha sonra başka bir emirle eşleşmeyerek 
gerçekleşmese dahi salt emir vermenin bu konuda yeterli olduğunu, ancak bu emrin amaca elverişli 
olabilmesi için borsa sistemine iletilmesi gerektiğini, çünkü aracı kuruma verilen emrin, sisteme 
iletilmedikçe aleniyet kazanamayacağını vurgulamıştır. Yazar ayrıca İMKB. Hisse Senetleri Piyasası 
sisteminde, sisteme iletilen bir emrin, henüz başka bir emirle eşleşmese bile fiyat ve işlem hacmi 
üzerinde tamamlanmış bir işlem kadar etki doğuracağını, zira yatırımcıların, kararlarını verirlerken, 
sistemde bekleyen emirlerin fiyat ve miktarlarını dikkate alacağını ifade etmiştir (Manavgat, s.93-94). 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, mevcut kanuni düzenleme itibariyle suçun tamamlanması için salt 
emir verme yeterli değildir, ancak bu hareketler suça teşebbüs kapsamında cezalandırılabilirler.    
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Nihayet teşebbüs açısından elverişli icra hareketlerinin, failin elinde olmayan 

bir nedenle tamamlanamamış olması gerekir. Bu unsur, örneğin, borsada sisteme 

iletilen emirlerin başka bir emirle eşleşmemesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, 

borsa yönetiminin iptali114 suretiyle de gerçekleşebilir. Buna karşılık işlemlerin, 

failin kendi elinde olan sebeplerle tamamlanmaması, Kanundaki ifadesiyle failin icra 

hareketlerinden gönüllü olarak vazgeçmesi, suçu kendi çabalarıyla tamamlamaması 

halinde teşebbüs hükümleri uygulanarak cezalandırma yapılamayacaktır (TCK. 

m.36).    

b. Suça İştirak 

Burada öncelikle suçun işlenişi bakımından birden fazla kişinin katılımının 

zorunlu olup olmadığı115, başka bir deyişle suçun çok failli suç niteliğini taşıyıp 

taşımadığı üzerinde durulmalıdır. Suçun tipik hareketi olan sermaye piyasası 

araçlarının alım ve satımını yapma, niteliği itibariyle, karşılaşma suçlarında olduğu 

gibi, alıcı ve satıcı konumunda olan en az iki kişinin varlığını gerektirmektedir. 

Ancak suçun kanuni düzenlemesi, korunan hukuksal değer de dikkate alınarak 

yorumlandığında, işlemin her iki tarafının da suç işleme şeklinde ortak bir amaçla 

hareket etmesinin – ortak bir manipülatif plan gereği mümkün olmakla birlikte – 

zorunlu olmadığı, farklı bir anlatımla taraflardan yalnızca birinin cezalandırılmasının 

yeterli olduğu sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla işleme dayalı manipülasyon suçu 

normatif anlamda, tipik olarak tek failli bir suçtur116. Bununla birlikte söz konusu 

suç, başta çeşitli manipülasyon yöntemlerinin bir gereği olmak üzere, değişik 

sebeplerle, çoğunlukla birden fazla kişinin birlikte hareket etmesi suretiyle 

işlenmektedir117. Bu gibi hallerde ceza sorumluluğunun belirlenmesi açısından 

TCK.’daki iştirak kuralları, aynı Kanunun 5. maddesiyle bağlantılı olarak uygulama 

alanı bulacaktır. Buna göre suçun işlenişine katılan kişiler, somut olaydaki konumları 

ve katkıları esas alınarak, müşterek fail (TCK. m.37/f.1), dolaylı fail (TCK. 

                                                
114 Elbette ki söz konusu iptal, alım ve satım süreci tamamlanmadan önceki bir aşamada olmalıdır. 
İMKB. Yönetmeliği m.23’te, diğer hususların yanı sıra, yapay fiyat ve piyasa oluşturulması hallerinin 
tespiti de iptal nedenleri arasında sayılmıştır. Benzer bir hüküm VOB. Yönetmeliği m.103’te de 
mevcuttur.    
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m.37/f.2), azmettiren (TCK. m.38) ve yardım eden (TCK. m.39) şeklindeki iştirak 

statüleri kapsamında sorumlu tutulacaklardır.  

Öte yandan suçun kanuni düzenlemesinde, sermaye piyasası araçlarının alım 

ve satımını yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkililerinden başka “…ve 

bunlarla birlikte hareket edenler” ifadesi yer almaktadır. Bu ibare ilk planda, suça 

iştirake ilişkin ayırımları dikkate almadan suça katılan herkesin, suçun cezasının alt 

ve üst sınırları içinde cezalandırılacakları yönünde bir yoruma elverişli 

gözükmekteyse de bunun, birden çok kişinin katıldığı manipülasyon yöntemlerine ve 

özellikle müşterek failliğe ilişkin özel bir vurgu olduğu söylenebilir118.   

İşleme dayalı manipülasyon suçunda müşterek faillik, birlikte suç işleme 

kararına bağlı olarak119, bizatihi alım ve satım işleminin yapılmasını sağlayıcı 

işlevsel (fonksiyonel) hakimiyet teşkil eden hareketlerle ortaya çıkabileceği gibi, 

kurgulu emirler, dairesel işlemler vb. manipülasyon yöntemleri kapsamında, ortak bir 

                                                                                                                                     
115 Doktrinde birden çok kişinin katılımının arandığı suçlar zorunlu iştirak (notwendige Beteiligung) 
başlığı altında ele alınmakta ve birden fazla kişinin fail olarak katılımının zorunlu olduğu suçlar çok 
failli suç, buna karşılık kişilerin zorunlu katılımının şeriklik düzeyinde ortaya çıktığı suçlar zorunlu 
şerikliğin söz konusu olduğu suçlar (notwendige Teilnahme) şeklinde adlandırılmaktadır. Çok failli 
suçlar ise kendi içinde yakınsama (Konvergenz) ve karşılaşma (Begegnung) suçları biçiminde tasnif 
edilmektedir (Jescheck, s.631-632; Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, 
Genel Kısım, 3 Cilt, Yeniden Gözden Geçirilmiş Onuncu Bası, İstanbul, Beta, 1994, Cilt: II, s.437-
443; Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.445-447). Her ne kadar sermaye piyasası araçlarının alım ve 
satımını yapma hareketinde, karşılaşma suçlarında olduğu gibi, alıcı ve satıcı konumunda olan en az 
iki kişinin varlığı söz konusu ise de her iki tarafın, suç işleme şeklinde ortak bir amaçla hareket etmesi 
zorunlu değildir. Dolayısıyla burada çok failli bir suçtan bahsedilemez.      
116 Yapısal olarak birden fazla kimsenin zorunlu olarak katıldığı, fakat kanunun yalnızca birini 
cezalandırdığı suçların tek failli mi yoksa çok failli mi sayılması gerektiği konusundaki tartışmalar 
için bkz.: Dönmezer, Erman, Cilt:II, s.438 vd. Benzer şekilde doğal yönden çok failli suç – normatif 
yönden çok failli suç ayırımı hakkında bkz.: Toroslu, s.227-228.   
117 Hatta suçun işlenişinde birden çok kişinin ortak hareket etmesi, manipülatif davranış kalıpları 
arasında sayılmaktadır. Bkz.: SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.17-18.  
118 Bu yorum tarzı, TCK.’nın iştirake ilişkin hükümleriyle ve bu hükümlerin, ceza içeren kanunlardaki 
suçlar hakkında da uygulanacağını öngören 5. maddesiyle de uyumlu olduğu ifade edilmelidir. 
Doktrinde, sözü geçen ifadenin, TCK.’nın iştirak hakkındaki düzenlemeleri karşısında gereksiz bir 
tekrar olduğu görüşü (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.147; Evik, s.207) ileri sürülmüştür.    
119 Birlikte suç işleme kararı olmaksızın aynı suçun birden çok kişi tarafından işlenmesi halinde 
müşterek faillikten (Mittäterschaft) değil, yan yana faillikten (Nebentäterschaft) söz edilir ve bu 
durumda esasen tek başına (müstakil) faillik (Alleintäterschaft) mevcuttur. Bkz.: Kindhäuser, s.317; 
Jescheck, s.615; Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.463; Koca, Üzülmez, s.382; Öztürk, Erdem, s.262. 
Birlikte suç işleme kararı içinde, kastın yanı sıra, amaç veya saik gibi suçun diğer manevi unsurlarının 
da bulunması gerektiğinden (Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.462; Koca, Üzülmez, s.371; Öztürk, 
Erdem, s.258), işleme dayalı manipülasyonda da birlikte hareket eden faillerin, yukarıda manevi unsur 
kapsamında değinilen özel amaçları taşımaları şarttır.         
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şekilde piyasayı etkilemeye elverişli işlemlerin yapılması durumunda da 

gerçekleşebilir120. Yine faillik bağlamında, örneğin iyi niyetli kişilerin hileli 

davranışlarla aldatılarak işlem yapmaya sevk edilmesi ve bu yolla arkadaki kişinin, 

manipülatif planını icra etmesi ihtimalinde, dolaylı faillikten söz edilebilir121.       

Failliğin dışında, işleme dayalı manipülasyon suçunun işlenişine, bağlılık 

kuralı (TCK. m.40) çerçevesinde, azmettiren ve yardım eden olarak da katılmak 

mümkündür. Örneğin failin, yapay birtakım sonuçlara ulaşmak amacıyla belirli bir 

sermaye piyasası aracının alım ve satımını yapması konusunda ikna edilmesi ve 

bunun üzerine en azından fiilin icrasına başlanmış olması ihtimalinde, söz konusu 

kararın alınmasını sağlayan kişi, azmettiren olarak suça iştirak etmiş olacaktır. 

Bunun dışında suçun işlenmesini, maddi veya manevi olarak destekleyen 

hareketlerde (TCK. m.39/f.2) bulunanlar ise, yardım eden sıfatıyla sorumlu 

tutulacaklardır122.     

Bu noktada özellikle borsa işlemlerinin zorunlu olarak borsa üyesi aracı 

kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi karşısında, söz konusu kuruluş yetkililerinin, 

somut olayda gerçekleşen bir işleme dayalı manipülasyon suçundan dolayı 

sorumluluğunun ne olacağı önemli bir sorundur. Konuya yalnızca objektif açıdan 

bakıldığında, genel olarak manipülatif nitelik taşıyan emirlerin yerine getirilmesi, 

suçun işlenmesine, nedensel değeri olan bir yardım olarak değerlendirilebilir123. 

Ancak burada ceza sorumluluğu açısından belirleyici olan, sübjektif (manevi) 

durumdur. Yardım eden olarak suç iştirakten söz edilebilmesi için, yardım 

                                                
120 Schröder, s.215. Ayrıca bkz.: Manavgat, s.225.  
121 Schröder, s.216. Yazar, bu yöntemle iyi niyetli üçüncü kişilerin, dairesel işlemlere dahil edilmesini, 
dolaylı failliğe örnek göstermektedir.  
122 Örneğin fiilin işlenmesini kolaylaştırmak ve gizli biçimde yürütülmesini sağlamak için hesaplarını 
kullandırma, nakit ve menkul kıymet hareketine aracılık etme, manipülatif planın hazırlanmasına 
katılma (Manavgat, s.232), suçun işlenişinde işlevsel bir hâkimiyet niteliğini taşımadıkça yardım etme 
kapsamında değerlendirilebilecek davranışlardır.  
123 Schröder, s.216. Soyut olarak işlemlerin gerçekleşmesinde aracı kuruluşların katılımının zorunlu 
olması, fiilin işlenişinde işlevsel (fonksiyonel) bir hâkimiyet olarak değerlendirilmemelidir. Zira bu 
durum, borsa mevzuatı ve aracı kuruluş ile müşteri arasındaki ilişki çerçevesinde, tüm işlemler için 
geçerli, olağan sürecin bir parçasıdır. Buna karşılık, belirli bir manipülasyon yönteminin icrası ve 
birlikte suç işleme kararı kapsamında, değişik fiktif hesapların açılması, nakit ve menkul kıymet 
desteğinin sağlanması gibi işlevsel bir hakimiyet söz konusu ise müşterek faillikten söz edilebilir.    
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niteliğindeki fiilin, bir suçun işlenişine katılma kastıyla gerçekleştirilmesi gerekir124.       

Buna göre emri yerine getiren aracı kuruluş yetkilileri, eğer bunun manipülatif 

amaçlar taşıdığını biliyorlarsa bu durumda fiilleri, yardım etme kapsamında 

değerlendirilecektir. Buna karşılık böyle bir bilgi veya öngörü olmaksızın, tamamen 

meşru bir emir olduğu düşüncesiyle hareket edilmişse cezai sorumluluk 

doğmayacaktır125.  

Bundan başka Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 46) Ek madde 1’de, aracı kuruluş yetkilileri başta 

olmak üzere diğer kişilerin, manipülatif amaçlı yapılan alım ve satımı fiillerine 

“katkıda bulunmak, yardımcı olmak veya zemin hazırlamak sonucunu doğurabilecek 

iş ve işlemlerde” bulunamayacakları öngörülerek, işleme dayalı manipülasyon 

suçuna iştirak niteliğindeki hareketler, açıkça yasaklanmıştır. 

c. Suçların İçtimaı 

Suçların içtimaı (birleşmesi) kurumu, failin somut olayda birden çok farklı 

suç tipini veya aynı suç tipini birden fazla ihlal etmesi ve bu şekilde suçların 

çokluğunun ortaya çıkması halinde, ceza sorumluluğunun ne şekilde saptanacağına 

ilişkin kurallar bütününü ifade etmektedir126. Suç tiplerine ilişkin ihlallerin çokluğu 

ve bunların içtimaı, görünüşte veya gerçek anlamda söz konusu olabilir. Görünüşte 

içtimada, isminden de anlaşılacağı üzere, suçların çokluğu tamamen görünüşte olup, 

ihlal edilen normların arasındaki ilişki yorumlanarak, gerçekte tek bir suça ilişkin 

normun uygulanacağı sonucuna varılır127. Buna karşılık gerçek içtimada, birden fazla 

                                                
124 Yardım etmede, belirli bir suçun işlenmesini ve bizatihi yardım fiilini kapsayan (bu yönüyle çifte 
nitelik taşıyan) bir olası kastın yeterli olduğu kabul edilmektedir. Bkz.: Jescheck, s.629; Kindhäuser, 
s.351; Koca, Üzülmez, s.398.       
125 Olası kast kapsamında, aracı kuruluş yetkililerinin, birtakım somut şüphe sebepleri bağlamında 
verilen emrin manipülatif olabileceğini öngörmelerine rağmen emri yerine getirmeleri yardım eden 
olarak suça iştiraki sonuçlayabilir. Bu konuda aracı kuruluşların sorumlulukları ve dikkat etmeleri 
gereken hususlar için bkz.: SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.18-22. Alman 
Hukukunda konuyla ilgili yüksek mahkeme kararı bağlamındaki değerlendirmeler için bkz.: Schröder, 
s.216-217.  
126 Bkz.: İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.414.  
127 Esasen ceza normlarının yorumunu ilgilendiren çeşitli durumları kapsayan görünüşte içtimada, 
özel-genel norm ilişkisi bağlamında özel normun önceliği ilkesi (Spezialität – lex specialis derogat 
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aynı ya da farklı suçun işlenmesi söz konusudur ve fail kural olarak hepsinden dolayı 

cezalandırılır128. Ancak bu kuralın istisnaları olarak, zincirleme suç (TCK. m.43/f.1, 

3), aynı neviden fikri içtima (TCK. m.43/f.2, 3) ve farklı neviden fikri içtima (TCK. 

m.44) hallerinde, suçların çokluğuna rağmen, belirli koşullarla bunlar içtima 

ettirilerek, failin tek bir suçtan dolayı cezalandırılması öngörülmüştür. Tüm bu 

kuralların, işleme dayalı manipülasyon suçunun gerek zincirleme suçta olduğu gibi 

kendisiyle gerekse başka suçlarla içtimaı açısından da geçerli olduğu kuşkusudur.     

Burada öncelikle görünüşte içtima halleri kapsamında bir değerlendirme 

yapmak gerekir. Zira gerçek anlamda suçların çokluğu ancak normlar arasında 

görünüşte içtima durumlarının bulunmaması halinde söz konusu olacaktır129. 

Çalışmamızın birinci bölümünde Ser.PK.’daki sermaye piyasası suçlarıyla ilgili 

olarak yaptığımız genel saptamalar kapsamında belirtildiği üzere, Ser.PK.’da yer 

alan suçlara ilişkin normlar ile diğer kanunlarda daha ağır cezayı gerektiren suçları 

düzenleyen normlar arasında asal-yardımcı norm ilişkisi mevcut olup, bu durumda 

Ser.PK. hükümleri, yardımcı normun sonralığı ilkesi gereği geriye çekilecektir. Bu 

yorum, Ser.PK. m.47/f.1’in başlangıcında, maddedeki tüm suçları niteler tarzda yer 

alan, “Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı 

takdirde” ifadesinin bir sonucudur130. Örneğin, savaş zamanında, düşman karşısında 

                                                                                                                                     
legi generali) , tüketen-tüketilen norm ilişkisine ilişkin olarak bir normun diğer tarafından tüketilmesi 
ilkesi (Konsumption - lex consumens derogat legi consumptae) ve nihayet asal-yardımcı norm 
ilişkisinde yardımcı normun sonralığı ilkesi (Subsidiarität - lex primaria derogat legi subsidiariae) 
yorum ilkeleri olarak öne çıkar (İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.457-462; Jescheck, s.666-670; 
Kindhäuser, s.365-368).    
128 Mülga 765 sayılı TCK.’dan farklı olarak yürürlükteki TCK.’da gerçek içtima halinde cezaların 
içtimaına dair bir düzenleme yapılmamıştır. Bununla birlikte CGTİHK. m.107’de koşullu salıverilme 
bakımından infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre bağlamında bir içtima düzenlemesine yer 
verilmiştir.    
129 Özellikle farklı neviden fikri içtima bakımından bu husus son derece önemlidir. Çünkü bu içtima 
türünde işlenen bir fiil ile gerçek anlamda birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet verilmesi gerekir. 
Eğer bu şekilde ihlal edilen normlar arasında, örneğin özel-genel norm ilişkisi varsa, gerçekte yalnızca 
özel normun içerdiği suç işlenmiş olur. Doktrinde bu gibi durumlara ilişkin olarak; “İhlal edilen 
hükümler arasında eskilik-yenilik ilişkisi veya görünüşte birleşmenin kapsamına giren bir ilişki 
bulunmamalıdır. Bu çeşit ilişkilerde fikri birleşmeden söz edilemez. Örneğin, aynı suç bütün unsurları 
ile hem Askeri Ceza Kanununda hem de Türk Ceza Kanununda düzenlenmişse, ihtiva ettiği cezanın 
ağırlığı ne olursa olsun, kapsamına giren kişilerin eylemlerine özel nitelikteki Askeri Ceza Kanununun 
normu uygulanır” (İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.428) açıklaması yapılmıştır.    
130 Öte yandan, kanunlarda var olabilecek boşlukları doldurmayı amaçlayan yardımcı normların 
karşısındaki normların, özel veya genel norm olmalarının bir öneminin bulunmadığı (İçel, ‘v.d.’, İçel 
Suç Teorisi, s.461) vurgulanmalıdır. Bu tespit Ser.PK. açısından değerlendirildiğinde, örneğin 
Ser.PK. hükümleri, daha ağır cezayı içeren başka bir kanunun hükümlerine göre özel norm niteliğini 
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milletin direncini tehlikeye düşürecek şekilde birtakım menkul kıymetlerin değerini 

düşürmeye dönük hareketler yapılması (TCK. m.323/f.4), aynı zamanda işleme 

dayalı manipülasyon suçunu da oluşturabilecektir. Ancak söz konusu suç tipine 

ilişkin norm daha ağır cezayı gerektirdiğinden, asal norm olarak öncelikle 

uygulanacaktır131. 

Görünüşte içtima dışında, işleme dayalı manipülasyon suçu, gerçek içtimaa 

da konu olabilir. Bu ihtimalde, yukarıda da belirtildiği gibi, kural olarak işlenen suç 

sayısınca faile ceza verilecektir. Ancak işleme dayalı manipülasyon suçunun, bir suç 

işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi, yani 

zincirleme suçun koşullarının mevcut olması halinde fail, tek suç işlemiş sayılarak 

bir cezaya hükmedilir ve fakat ceza TCK. m.43/f.1’de belirtilen oranda artırılır. Buna 

göre öncelikle objektif koşul olarak, işleme dayalı manipülasyon suçunun birden 

fazla işlenmesi, başka bir ifadeyle her biri ayrı suç oluşturan birden çok alım ve satım 

yapma hareketinin gerçekleştirilmiş olması gerekir. Dolayısıyla bir suçun icra 

hareketleri kapsamında olan, dolayısıyla hukuki anlamda birlik arz eden alım ve 

satımlar zincirleme suça vücut vermeyecektir132. Sübjektif koşul olarak ise, birden 

fazla kez gerçekleştirilen işleme manipülasyonların, bir suç işleme kararı kapsamında 

bulunması, suçlar arasında bu anlamda manevi bir bağlantının kurulması aranır. 

Özellikle belirli bir manipülatif planın çerçevesinde hareket edilmesi ihtimalinde 

böyle bir birlikteliğin varlığından söz edilebilir133.   

4. Yaptırım 

İşleme dayalı manipülasyon suçu için yaptırım olarak temelde hapis ve adli 

para cezası öngörülmüştür. Bunlara değinmeden önce vurgulamak gerekir ki, söz 

                                                                                                                                     
taşısa bile, yardımcı norm olarak geriye çekilecek ve daha ağır cezayı içeren genel ve fakat asal 
nitelikteki norm uygulanacaktır.        
131 Bu konuda ayrıca bkz.: Birinci Bölüm, dn.: 420. 
132 Konuyla ilgili olarak bkz.: Dönmezer, Erman, Cilt:I, s.395; İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.437; 
Koca, Üzülmez, s.409. Yapılan alım ve satımların hukuki anlamda tek veya çok olmasına ilişkin 
değerlendirmede, işlemlerin büyüklüğü ve işlem zincirleri arasındaki zaman aralıkları bir kriter olarak 
ele alınabilir.   
133 Bir suç işleme kararının belirlenmesinde yararlanılabilecek kriterler hakkında bkz.: İçel, ‘v.d.’, İçel 
Suç Teorisi, s.447-451.  
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konusu ceza yaptırımlarının uygulanabilmesi için failin kusurlu olması şarttır. Bu 

koşul, kusursuz ceza olmaz (nulla poena sine culpa) şeklindeki evrensel ceza hukuku 

ilkesinin bir gereğidir. Dolayısıyla işleme dayalı manipülasyon suçunun unsurları 

saptandıktan sonra kusurluluğun ve bu kapsamda özellikle kusurluluğu kaldıran 

nedenlerin bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir134. 

İşleme dayalı manipülasyon suçunun yaptırımı, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)’da, 

yedi alt bent halinde farklı suç tipleri düzenlendikten sonra, her bir alt bent için 

geçerli olmak üzere, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne 

kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir135. Söz konusu cezalar, TCK. m.61-63 

kapsamında, somut olarak belirlenecek ve bireyselleştirilecektir. TCK. m.61 

uyarınca, özellikle suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana 

gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve failin 

güttüğü amaç ve saiki, işleme dayalı manipülasyon bakımından göz önüne 

alınabilecek kriterlerin başında gelmektedir. Dikkat edilirse kusurluluk, ceza 

vermenin ön koşulu olduğu gibi, cezanın miktarının belirlenmesi ve 

bireyselleştirilmesinde de rol oynamaktadır. Öte yandan burada failin güttüğü amaç 

değerlendirilirken, bunun, suçun manevi unsuru kapsamında aranan amaçların 

dışında bir amaç olması lazımdır. Zira suçun unsurunu oluşturan hususların, 

mükerrer olarak cezanın saptanmasında değerlendirilmesi yasaktır (TCK. m.61/f.3). 

                                                
134 Yürürlükteki TCK. bağlamında kusurluluk, kusurluluğu etkileyen nedenler ve kusur-ceza ilişkisi 
hakkında bkz.: Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.343 vd. ve s.562 vd. ; Koca, Üzülmez, s.256 vd. 
İşleme dayalı manipülasyon suçu bakımından, kusurluluğu kaldıran sebeplerden biri olan zorunluluk 
hali düşünülebilir. Nitekim doktrinde, failin bilerek neden olmadığı bir iflas tehlikesinden korunmak 
zorunda kalmış olması ve diğer koşullarının gerçekleşmesi halinde zorunluluk halinin kabul 
edilebileceği, ancak başka suretle korunma olanaklarına, mesela konkordatoya zamanında 
başvurularak, söz konusu tehlikenin bertaraf edilebilme imkânının da gözden uzak tutulmaması 
gerektiği ifade edilmiştir (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.145). Bunun dışında kusurluluğu 
kaldıran hata halleri (TCK. m.30/f.3 ve f.4) de burada değerlendirme konusu yapılabilir.      
135 İşleme dayalı manipülasyon suçunu oluşturan fiiller için Alman Hukukunda, beş yıla kadar hapis 
veya para cezası (Menkul Kıymet Ticareti Kanunu m.38/f.2), Fransız Hukukunda iki yıl hapis cezası 
ve bir milyon beş yüz bin Avro para cezası (Para ve Finans Kanunu m.465-2) ve İtalyan Hukukunda 
bir yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin ila üç milyon Avro arası para cezası (58 No.lu KHK. 
m.185/f.1) öngörülmüştür. Amerikan Hukukunda ise, beş milyon Dolara kadar para cezası veya yirmi 
yıla kadar hapis cezası ya da her iki cezanın birlikte uygulanması ve tüzel kişilerde yirmi beş milyon 
Dolara kadar para cezasına hükmedilmesi [Menkul Kıymetler Borsası Kanunu 1934, m.32-(a)] söz 
konusudur.  
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Ceza yaptırımlarının dışında, TCK.’da tüm suçlar için geçerli olan güvenlik 

tedbirlerinden, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (TCK. m.53) ve 

müsadere (TCK. m.54-55) işleme dayalı manipülasyon suçunda da uygulama alanı 

bulabilecektir136. Buna göre, fail, işleme dayalı manipülasyon suçu nedeniyle hapis 

cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar, birtakım hakları kullanmaktan yoksun kalacaktır. Burada özellikle tüzel kişi 

yetkililerinin bu işlemesi ihtimalinde, şirket yöneticisi ve denetçisi olmaktan ve izne 

tabi bir mesleği icra etmekten yoksun bırakılma, önemli hak yoksunlukları olarak 

dikkat çekmektedir. Ayrıca, örneğin sermaye piyasası kurumlarının ve özellikle aracı 

kurumların yetkililerinin, sahip oldukları yetkiyi kötüye kullanarak işleme dayalı 

manipülasyon suçunu işlemeleri halinde, ilave olarak, mahkeme tarafından, hapis 

cezasının infazından sonra başlamak üzere, cezanın yarısından bir katına kadar 

belirlenecek bir süreyle hak yoksunluğuna karar verilecektir (TCK. m.53/f.5). Diğer 

taraftan, işleme dayalı manipülasyon suçunun gerçekleşmesi için failin bir kazanç 

sağlaması unsur olarak düzenlenmemişse de somut olayda suçun işlenmesiyle bir 

menfaat temin edilmiş olabilir. Bu gibi hallerde, elde edilen menfaatlerin veya 

bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik 

kazançların müsaderesine karar verilecektir137.    

Burada son olarak, Ser.PK. m.47/f.2’ye değinmek gerekir. Maddenin 1. 

fıkrasındaki tüm bentlerde yer alan suçları kapsayan söz konusu hükme göre, 

                                                
136 İtalyan düzenlemesinde, manipülasyon suçundan dolayı mahkumiyetin, Ceza Kanunundaki feri 
cezaların (kamu hizmetinden yasaklılık, meslek ve sanatın icrasından yasaklılık gibi) altı aydan iki 
yıla kadar uygulanmasını gerektirdiği ve verilen hükmün, ülke çapında yayın yapan ve biri finansal 
nitelikte olan en az iki adet günlük gazetede yayınlanacağı öngörülmüştür (58 No.lu KHK. m.186). 
Bundan başka KHK.’nın 187. maddesinde, müsadere özel olarak düzenlenmiştir.   
137 TCK. m.55/f.1’de, maddi menfaatin suçun mağduruna iadesinin mümkün olması halinde kazanç 
müsaderesine hükmolunamayacağı belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak ileri sürülen bir görüşe göre, 
işleme dayalı manipülasyonda, manipülatif işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerde, ilgili hisse senedi 
üzerinde, manipülasyondan habersiz bir şekilde işlem yapan kişiler suçun mağduru olup, bu kişilerin 
teknik imkânlar dâhilinde saptanması mümkündür. Dolayısıyla elde edilen menfaatin mağduruna 
iadesi bağlamında kazanç müsaderesine karar verilemeyecektir (Hondu, s.41). Kanımızca işleme 
dayalı manipülasyon suçunun koruduğu hukuksal değer ve suç teşkil eden hareketlerin genel olarak 
piyasanın işlevselliğini bozması, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarındaki değişime bağlı 
olarak gerek mevcut gerekse potansiyel yatırımcıların etkilenebilmesi dikkate alındığında, suçun 
mağduru belirli bir kişi olmayıp, herkestir. Nitekim işleme dayalı manipülasyonun özel hukuk 
bakımından sonuçları kapsamında, tazminat istemine hakkı olanlar arasında, işlem yapanların yanı 
sıra, işlem yapmamakla beraber yatırım kararı etkilenenler de (Manavgat, s.220 vd.) 
değerlendirilmektedir.      
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verilecek para cezaları, üst sınırla bağlı olmaksızın, suçun işlenmesi suretiyle temin 

edilen menfaatin üç katından az olamaz138. Yukarıda kazanç müsaderesi bağlamında 

belirttiğimiz gibi, menfaat sağlanması suçun oluşumu için bir unsur değilse de somut 

olayda böyle bir menfaat temin edilmişse, adli para cezası, menfaatin miktarına göre 

değişen nispi bir nitelik kazanacaktır139. 

C. Bilgiye Dayalı Manipülasyon Suçu 

1. Genel Olarak 

Manipülasyon suçlarının ikincisi olan bilgiye dayalı manipülasyon, sermaye 

piyasası alanındaki temel suçlar arasındadır. Bununla birlikte suçu oluşturan 

hareketlerin çeşitliliği, nitelikleri ve görece olarak işleniş kolaylığı itibariyle, diğer 

temel suçlara oranla daha yaygın ve aynı ölçüde de sermaye piyasasının işlevselliğini 

tehdit eden bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Söz konusu suç, sermaye 

piyasalarının yapısal tercihlerinden birini ifade eden kamuyu aydınlatma ilkesiyle 

doğrudan ilişkili olup140, bu yönüyle de ayrı bir önem taşımaktadır.  

Gerçeğe aykırılık kavramı bakımından ise, bilgiye dayalı manipülasyonda 

genel olarak gerçeğe aykırı bilgi verilmesinin cezalandırılması, aynı zamanda suçu 

karakterize eden başlıca bağlantı noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca burada soyut 

gerçeğe aykırılığın değil, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilme 

                                                
138 Benzer düzenlemeler, daha önce de belirttiğimiz (dn.:73) gibi İtalyan ve Fransız Kanunlarında da 
mevcuttur. İtalya’da 58 no.lu KHK. m.185/f.2’ye göre mahkemeler, manipülasyon için öngörülen para 
cezasını; suçun özel ağırlığı, failin kişisel durumu, suçtan elde edilen kazancın büyüklüğü yönünden 
para cezasının, azami sınırdan verilse bile yetersiz görünmesi halinde, suçtan elde edilen kazancın üç 
katına veya en fazla on katına kadar artırma konusunda takdir yetkisine sahiptir. Fransa’da ise para 
cezasının, sağlanan menfaatin on katına kadar çıkarılabileceği ve fakat hiçbir surette elde edilen 
menfaatten az olamayacağı hüküm altına alınmıştır (Para ve Finans Kanunu m.465-1).  
139 Bu düzenlemenin yürürlükteki TCK. sistemiyle bağlantılı eleştirisi için bkz.: Birinci Bölüm, dn.: 
377.  
140 “Dolayısıyla kamuyu aydınlatma kurallarına aykırılık oluşturan tipik manipülasyon fiili bilgiye 
dayalı manipülasyondur” (Manavgat, s.86).   
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bağlamında nitelikli bir gerçeğe aykırılığın yaptırım altına alındığını vurgulamak 

gerekir141.   

Bilgiye dayalı manipülasyon suçu, Ser.PK.’da düzenleniş tarihi itibariyle, 

içeriden öğrenenlerin ticareti ve işleme dayalı manipülasyon suçlarına nazaran daha 

eski olup, Kanunun ilk halinde de yer almaktadır142. Ancak mevcut düzenleme, 1992 

yılında, 3794 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ortaya çıkmış olup, ilk defa bu 

tarihte öngörülen içeriden öğrenenlerin ticareti ve işleme dayalı manipülasyon 

suçlarını takiben bilgiye dayalı manipülasyon suçuna yer verilmiştir143. Sözü edilen 

düzenleme şöyledir:  

Ser.PK. m.47: Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç 

oluşturmadığı takdirde; 

A) (…) 

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, 

 (…) 

her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı iki yıldan beş yıla kadar 

hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

B) (…) 

 C) (…) 

                                                
141 Bu konuda çalışmamızın ikinci bölümünde, “Gerçeğe Aykırılık - Suç İlişkisi” başlığı altındaki 
ayırım ve açıklamalara bakılabilir.  
142 Ser.PK.’nın 47. maddesinin ilk halindeki hüküm şu şekildedir: “Diğer kanunlara göre daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde; 
a) (1) Bu Kanun hükümleri gereğince hazırlanacak izahname, sirküler, katılma belgesi gibi belgelerde 
ve menkul kıymetlerin arz ve satışı ile ilgili olarak halka yapılan yazılı açıklama ve ilanlarda, menkul 
kıymetlerin değerini etkileyecek önemli hususlarda gerçeğe aykırı veya noksan bilgi verenler, (…) 
Fiilin önem ve mahiyetine göre ayrı ayrı veya birlikte hükmolunmak üzere yüzbin liradan bir milyon 
liraya kadar ağır para cezası ve 1 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile, (…) cezalandırılırlar”. 
Konuyla ilgili olarak Osmanlı dönemindeki borsa mevzuatında yalan haber yaymaya ilişkin 
düzenleme için bkz.: İhtiyar, s.45.  
143 1992 değişikliğinde, bu suça ilişkin gerekçede, “47 inci maddeye eklenen bir diğer bend ile de, 
fiyat manipülasyonlarına paralel olarak, sermaye piyasası araçlarının fiyatını olumsuz biçimde 
etkileyerek, piyasada dürüstlüğü bozan bazı fiiller, cezai müeyyideye bağlanmıştır” ifadeleri 
kullanılmıştır.  
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Birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca verilecek para cezaları üst 

sınırla bağlı olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından 

az olamaz.  

2. Suçun Unsurları 

a. Maddi Unsur 

Bilgiye dayalı manipülasyonun kanuni tanımına göre, suçun maddi unsurunu 

oluşturan tipik hareketler, bir bütün halinde, sermaye piyasası araçlarının değerini 

etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verme, haber yayma, yorum 

yapma ya da açıklamakla yükümü olan bilgileri açıklamama şeklinde ortaya 

konulabilir. Burada “sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilme” ve “yalan, 

yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz olma” olarak ifade edilebilecek ortak nitelemeler bir 

tarafa bırakılacak olursa, bilgi verme, haber yayma, yorum yapma ve bilgileri 

açıklamama biçiminde dört temel hareket tespit edilebilir144. Seçimlik nitelikte, 

birbirine alternatif olarak öngörülen bu hareketlerin ilk üçü (bilgi verme, haber 

yayma, yorum yapma) icrai, sonuncu hareket (bilgileri açıklamama) ise ihmali bir 

özellik taşımaktadır.  

Tipik hareketleri ve ortak özelliklerini incelemeden önce, suçun konusu 

üzerinde durmak gerekir. Böylece hareketlerin içeriği ve çerçevesi daha net olarak 

ortaya konulabilecektir. İşleme dayalı manipülasyondan farklı olarak bu suç tipinde, 

hareketlerin konusu somut olarak belirtilmiş değildir. Tipik hareketler temelinde 

ifade edilecek olursa, verilen bilginin, yayılan haberin, yapılan yorumun veya 

açıklanmayan bilginin hangi konuyu kapsadığı düzenlenmemiş, bu hususta bir 

sınırlama yapılmamıştır.  

                                                
144 Karşılaştırmalı hukukta çoğunlukla yalnızca bilgi verme hareketi öngörülmüştür. Fransız, İtalyan 
ve İngiliz düzenlemelerinde yalnızca “bilgi yayma” hareketine yer verilirken, Alman hukukunda, 
“bilgi verme/beyanda bulunma” (Angaben machen) fiiline alternatif olarak bilgileri saklama hareketi 
de düzenlenmiştir [Menkul Kıymet Ticareti Kanunu (WpHG) m.20a]. AB.’nin Piyasanın Kötüye 
Kullanılması Direktifinde (2003/6/AT.) ise, söylenti ve haber yayma dâhil, bilgilerin yayılmasından 
söz edilmiştir [m.1/f.2-b.(c)].  
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Suçun kanuni tanımının başında yer alan ve sermaye piyasası araçlarının 

değerinin etkileyebilmeden söz eden ifade, hareketlerin niteliğine ilişkin olup, 

doğrudan suçun konusuna dair bir hüküm ortaya koymamaktadır. Başka bir 

anlatımla, sözü edilen ibareden yola çıkılarak, suçun konusunun sermaye piyasası 

araçlarından ibaret olduğu söylenemez. Bununla birlikte söz konusu düzenleme, 

dolaylı olarak, bu konuda belirli bir çerçeve çizmektedir. Buna göre ilgili hareketler, 

başta sermaye piyasası olmak üzere, çeşitli alanlara ilişkin konulara sahip olabilir, 

ancak sonuçta bunların sermaye piyasası araçlarının değeriyle bir şekilde bağlantılı 

olması gerektiği de açıktır145.  

Suçun konusuna dair bu açıklamalardan sonra, sırasıyla icrai ve ihmali 

hareketlere değinilebilir. İcrai hareketlerin ilkini oluşturan bilgi verme, genel olarak 

belirli bir olgu hakkında beyanda bulunmayı ifade etmektedir146. İnceleme konusu 

suç özelinde ise bilgi verme, tipik hareketlerin ortak özelliği dikkate alınırsa, 

sermaye piyasası araçlarının değeriyle ilişkili herhangi bir durum hakkında açıklama 

yapılması demektir. Esasen geniş anlamda ele alındığında bilgi verme, diğer iki icrai 

hareketi, özellikle haber yayma hareketini de önemli ölçüde kapsamaktadır147. Zira 

belirli bir olgu hakkındaki haber ve yorumlar, özünde bir bilgi de vermektedir148. 

                                                
145 Yabancı hukuk sistemlerinde genellikle, Türk hukukunda olduğu gibi, hareketin niteliği öne 
çıkarılarak, suçun konusu belirlenmemiştir. Ancak Fransız hukukunda, tipik hareket kapsamında 
yayılan bilginin, “organize bir piyasada menkul kıymetleri işlem gören bir ihraççının görünümü veya 
durumu veya organize bir piyasada işlem görmesine izin verilen bir finansal aracın muhtemel verimi” 
hakkında olması gerektiği belirtilmiş (Para ve Finans Kanunu m. 465-2), böylece suçun konusu 
ihraççılar ve finansal araçlar olarak saptanmıştır. Alman hukukunda ise, suçun konusu somut olarak 
belirlenmemekle birlikte, bilginin finansal araçların değerlendirilmesinde önemli durumlara ilişkin 
olması (Bewertungserheblische Umstände) aranmıştır. Böylece bizatihi suçun konusu yerine, taşıması 
gereken nitelik hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Piyasa Manipülasyonunun Somutlaştırılması 
Yönetmeliği (MaKonV)  m.2’de bu durumların neler olduğu, daha açık bir biçimde düzenlenmiştir. 
Bu hususta bkz.: Trüsted, s.146 vd.; Arlt, s.161 vd.; Sorgenfrei, s.228 vd.; Papachristou, s.178 vd.; 
Schönhöft, s.63 vd; Schröder, s.148 vd. Öte yandan, Ser.PK. m.47’nin ilk halinde de benzer bir 
düzenleme olarak, gerçeğe aykırı veya eksik bilgilerin, “menkul kıymetlerin değerini etkileyecek 
önemli hususlarda” olması gerektiği öngörülmekteydi.   
146 Bilgi kelimesi sözlükte, temel anlamıyla, insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü 
olarak tanımlanmaktadır. Bkz.: Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr; 
Püsküllüoğlu, s.289. 
147 Nitekim sözlükte haber, bilgi sözcüğüyle eş anlamlı olarak tarif edilmektedir. Bkz.: Güncel Türkçe 
Sözlük, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr; Püsküllüoğlu, s.795.   
148 Alman hukukunda icrai hareket olarak yalnızca bilgi verme hareketi düzenlenmiş olmakla birlikte, 
bunun olguların (Tatsachen) yanı sıra, olgusal temelinin (Tatsachenkern) bulunması halinde, düşünce 
açıklaması, tahmin, değerlendirme, tavsiye gibi sübjektif açıklamaları da içerdiği kabul edilmektedir 
(Trüsted, s.135-139; Arlt, s.146 vd.; Sorgenfrei, s.227; Papachristou, s.166 vd.; Schönhöft, s.51 vd; 
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Ancak bilgilerin içeriği, niteliği ve veriliş tarzı gibi yönlerden, söz konusu hareketler 

arasında yine de bazı nüansların bulunduğu düşünülebilir149.     

Bilgi verme hareketi, yukarıda da belirtildiği gibi, sermaye piyasası 

araçlarının değeriyle bağlantılı olarak, çok çeşitli konulara ilişkin olabilir. Sermaye 

piyasası alanındaki bilgilere bakıldığında, finansal belgelerde, birtakım raporlarda 

yer alan ve özellikle ihraç sürecine ve özel durumlara ilişkin olanlar başta olmak 

üzere, kamuya yapılan açıklamalarda verilen bilgiler öne çıkmaktadır150. Bu noktada 

değişik kişi ve kurumların bilgi ve belge isteme yetkisi kapsamında istenen veya 

mevzuat gereği verilmesi gereken bilgilerin, bilgi verme hareketine dâhil olup 

olmadığı tereddüt oluşturabilir. Kanunda bu hususta herhangi bir sınırlama 

yapılmadığından, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilme özelliği saklı 

olmak üzere, gerek kendiliğinden gerekse belirli bir yükümlülük bağlamında verilen 

bilgiler, bu suç açısından tipiktir151.     

                                                                                                                                     
Schröder, s.145). Buna göre, herhangi bir olgu, dolayısıyla bilgi içermeyen, salt düşünce açıklaması 
şeklindeki beyanlar tipik sayılmamaktadır. Öte yandan olgunun, algılanabilir nitelikteki içsel bir olgu 
(innere Tatsache) olabileceği de kabul edilmektedir. Bu bağlamda örnek olarak, bir borsa uzmanının 
televizyonda, “Ben X hisse senedinin alınmasını tavsiye ediyorum” demesinin, soyut bir 
değerlendirme olduğu, buna karşılık, “Ben X hisse senedinin yükseleceği kanaatindeyim” cümlesinin 
ise, örtülü olarak olgusal bir bilgi içerdiği, buradaki kanaatin yanıltmaya konu içsel bir olgu özelliğini 
taşıdığı belirtilmiştir (Arlt, s.169). Benzer şekilde, failin kendisinin veya üçüncü bir kişinin niyeti ya 
da amacı hakkındaki beyanının da içsel bir olguya dayanan bir bilgi verme olduğu, örneğin, failin, 
ulaşmak istediği neticeye uygun olarak, menkul kıymetleri borsada işlem gören bir şirketin önemli bir 
yönetim kurulu üyesi olan X’in, görevini bırakma kararını aldığını ileri sürmesinin bu nitelikte olduğu 
ifade edilmiştir (Schröder, s.145).    
149 Doktrinde Erman, bilgi verme hareketini diğer icrai hareketlerden ayırmak amacıyla, “…Ancak 
bilginin bir veya birkaç kişiye verilmesi mümkünse de, yayılması halinde, ileride inceleyeceğimiz, 
‘haber yayma’ hareketi gerçekleşeceğinden, verilen bilginin çeşitli yayın araçlarıyla duyurulmaması 
gerekir. Keza ‘bilgi’nin, bunu veren kişinin kişisel mütalaalarını ihtiva etmemesi de gereklidir: Aksi 
takdirde ‘yorum yapma’ hareketi söz konusu olur” (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.141) görüşünü 
ileri sürmüştür. Evik ise, bu düzenleme biçiminin karışıklığa yol açtığı ve yalnızca haber yayma 
hareketinin yeterli olacağı kanaatindedir (Evik, s.228). Kanımızca sermaye piyasası araçlarının 
değerini etkilemeye yönelik, oldukça çeşitli nitelikteki beyanların tek bir ibareyle ifade edilmesi, suçta 
kanunilik ilkesi ve özellikle suç kurallarının dar yorumunun esas olması (TCK. m.2) dikkate 
alındığında, birçok fiilin, amaca aykırı olarak cezasız kalmasına yol açabilir. Kaldı ki mevcut 
düzenlemedeki hareketlerin seçimlik nitelik taşıması nedeniyle, cezalandırma bakımından herhangi bir 
sorun gözükmemektedir.        
150 Bu bilgilere çalışmamızın ikinci bölümünde (II. , B.) kapsamlı bir biçimde değinilmiştir. Erman, 
buradaki bilginin, bir şirketin finansal veya ekonomik durumu, hatta bu durumu etkileyebilecek 
olması şartıyla ortakların kişisel veya ailevi ilişkileri hakkında da olabileceğini belirtmiştir.   
151 “Failin bilgiyi kendiliğinden veya talep üzerine vermesi arasında fark gözetilmiş değildir” (Erman, 
Şirketler Ceza Hukuku, s.141). Aynı yönde Evik, s.226.  
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Öte yandan bilgi “verme” ifadesi esas alındığında, hareketin bir muhatabının 

olması, başka bir deyişle bilgiyi alanın bulunması gerekir152. Bu muhatabın, belirli 

veya belirsiz olmasının153 veya sayısının, sermaye piyasası araçlarının değerini 

etkilemeye elverişlilik dışında bir önemi yoktur154. 

İcrai hareketlerden ikincisi haber yayma olup, bu hareket, daha önce 

belirtildiği gibi, büyük ölçüde bilgi verme hareketiyle örtüşmektedir. Genel 

anlamıyla haber, bir olay veya olgu üzerine edinilen bilgiyi ifade ettiği gibi, iletişim 

veya yayın organlarıyla verilen bilgi olarak da tanımlanmaktadır155. Haberin 

“yayılması” ise, haberin birden çok kimseye duyurulmasıdır156. Buna göre sermaye 

piyasası araçlarının değeriyle ilişkili olgular hakkında edinilen bilginin çok sayıda 

kimseye iletilmesi halinde, haber yayma fiili oluşacaktır. Bu hareket bakımından, 

kitle iletişim araçlarıyla yayılan ve gazetecilik mesleği kapsamında gerçekleştirilen 

haberler, gösterdiği etki itibariyle özel önem taşımaktadır. Gazetecilik faaliyeti 

içerisinde ise ekonomi gazeteciliği, sermaye piyasası araçlarının değeriyle yakından 

ilişkilidir157.         

Haber yayma hareketiyle ilişkili olarak, söylenti kavramına ve söylenti 

yaymanın tipik kabul edilip edilemeyeceğine de değinmekte yarar vardır. Sözlükte 

ağızdan ağza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber olarak tanımlanan söylenti158 de 

                                                
152 Doktrinde bilginin, fiilen muhatabınca alınmış olmasının gerekmediği, bilginin, muhatabınca elde 
edilebilir olmasının yeterli olduğu (Schönhöft, s.60) ileri sürülmüştür.  
153 Papachristou, s.174. 
154 Evik, elverişlilik açısından bilgilerin çok sayıda kişiye iletilmesinin şart olduğunu savunmuştur 
(Evik, s.225). Bu hususta aşağıda elverişliliğe ilişkin açıklamalara bakılmalıdır.  
155 Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr; Püsküllüoğlu, s.795. Bir 
başka tanımlamaya göre ise haber, bir olayın ilk duyurusudur [Türkçe Sözlük, Dil Derneği, 
(çevrimiçi) www.dildernegi.org.tr].  
156 Yaymak sözcüğü için bkz.: Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr. 
“Haber yaymak, belirli bir konuda herkesin veya çok sayıda kişinin bilgi sahibi olmasını sağlayacak 
biçimde gerek özel gerekse genel nitelikte birtakım havadisleri duyurmaktır” (Erman, Şirketler Ceza 
Hukuku, s.141) 
157 Bu konuda ayrıntılı bilgi için, İkinci Bölüm, II. , B. , 5. Haber, Yorum ve Tavsiyelerde Gerçeğe 
Aykırılık başlığı altındaki açıklamalara bakılmalıdır.   
158 Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr; Püsküllüoğlu, s.1567. 
Benzer bir tanımlamaya göre ise söylenti, gerçekten doğru olup olmadığını bilmeksizin, herkesin 
konuştuğu veya birbirine aktardığı şeydir (Arlt, s.265).  
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belirli bir olguya ilişkin olması ve böylece bir bilgi yayması noktasında tipik bir fiil 

olarak değerlendirilebilir159.  

İcrai hareketlerin sonuncusunu yorum yapma hareketi oluşturmaktadır. 

Genel olarak bir olayın belli bir görüşe göre açıklanması veya değerlendirilmesi 

anlamına gelen yorum yapma160, diğer icrai hareketlerden farklı olarak, sübjektif bir 

niteliğe sahiptir. Burada, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek çeşitli 

durumlar hakkında, kişisel değerlendirmeler içeren açıklamalar yapılması söz 

konusudur.  

Bu tanımlama çerçevesinde, farklı sözcüklerle ifade edilen birtakım sübjektif 

açıklamalar da yorum yapma hareketine dâhil edilebilir. Örneğin, belirli bir duruma 

ilişkin tahmin ve tavsiyelerin161 de sonuç itibariyle bir olay hakkında görüş 

açıklaması, dolayısıyla yorum mahiyetinde olduğu söylenebilir162. Bu noktada 

özellikle tavsiyelerin, karşılaştırmalı hukukta “scalping” olarak anılan ve genel 

olarak failin kendi çıkarlarını ve ilişkilerini gizleyerek tavsiyede bulunmasını ve 

sonrasında yaptığı işlemlerle kazanç sağlamasını ifade eden manipülasyon yöntemi 

bağlamında son derece önemli olduğu vurgulanmalıdır163.  

                                                
159 Alman doktrinindeki baskın görüşe göre, doğrulanmamış bir haber olarak söylentinin (Gerücht), 
olgusal temelinin olması şartıyla bilgi verme hareketine dahil olduğu kabul edilmektedir (Arlt, s.265-
266; Papachristou, s.170-172; Trüsted, s.180; Schönhöft, s.59-60). Türk doktrininde Erman, yayılan 
haberin “dedikodu” olmayıp, ekonomik, finansal, siyasi veya sosyal bir olaya ilişkin olması 
gerektiğini belirterek (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.142), dolaylı olarak olgusal temelin 
gerekliliğine işaret etmiştir. Diğer taraftan AB.’nin Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifinde, 
bilgiye dayalı manipülasyon kapsamında, haberlerin yanı sıra, söylentilerin (rumours) yayılmasından 
ayrıca söz edilmiştir [m.1/f.2-b.(c)].   
160 Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (çevrimiçi) www.tdk.gov.tr; Püsküllüoğlu, s.1878. 
161 Tahmin kelimesi, sözlükte, yaklaşık olarak değerlendirme, akla, sezgiye ve birtakım verilere 
dayanarak bir olayı önceden kestirme şeklinde, tavsiye ise, bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar 
olduğunu ilgili kişiye söyleme biçiminde tanımlanmaktadır [Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 
(çevrimiçi) www.tdk.gov.tr; Püsküllüoğlu, s.1630, 1659]. 
162 Daha önce de belirtildiği üzere, Alman doktrininde değerlendirme, tahmin, tavsiye gibi sübjektif 
açıklamalar, belirli bir olgusal temel veya bağlantı içermesi koşuluyla bilgi verme hareketinin 
kapsamına sokulmaktadır. Bkz.: Yukarıda dn.: 148.  
163 “Scalping”, temel olarak failin, sahip olduğu veya yapacağı tavsiyeyi ve sonuçlarını dikkate alarak 
edindiği bir menkul kıymetin – kural olarak hisse senedinin – alımı yönünde tavsiyede bulunarak, 
fiyatının yükselmesine yol açması ve sonrasında da ilgili menkul kıymeti satarak, fiyat farkından 
yararlanması şeklinde gerçekleşir. “Scalping”in asıl şekli bu olmakla birlikte, aksi yöndeki 
tavsiyelerle de piyasanın manipüle edilebileceği ileri sürülmüştür. Buna göre fail, belirli bir menkul 
kıymetin satımı yönünde görüş açıklayarak, ilgili menkul kıymetin fiyatının düşmesini sağladıktan 
sonra, bu fiyattan menkul kıymeti satın alır ve fiyatların iyileşmesini takiben de bunu satarak, kazanç 
elde edebilir. Bu yolla düşürülen fiyatlardan, satım opsiyonu ve açığa satış yöntemleriyle de menfaat 
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Yorum yapma hareketi bakımından, yatırım danışmanlığına ilişkin tebliğde 

(Seri: V, No: 55) özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre sermaye piyasası 

araçları, bunları ihraç edenler ve sermaye piyasasıyla ilgili diğer konular hakkındaki 

yönlendirici nitelik taşıyan yorum ve tavsiyeler, çeşitli ilke ve kurallara tabi 

tutulmuştur. Sözü geçen özelliği bulunan yorum ve tavsiyelerin, maddi menfaat 

karşılığında yetkili kurumlarca gerçekleştirilmesi yatırım danışmanlığı faaliyeti 

olarak öngörülmüş, diğer yorum ve tavsiyelerin esasları da ayrıca hüküm altına 

alınmıştır164. Dolayısıyla belirtilen nitelikteki yorum yapma hareketlerinin 

değerlendirilmesinde, söz konusu tebliğ hükümlerinin de dikkate alınması gerekir.  

İcrai hareketlere ilişkin bu saptamalardan sonra ve fakat ihmali harekete 

değinmeden önce, icrai hareketlerin ortak özelliklerini irdelemekte yarar vardır. 

Öncelikle, hareketlerin belirli bir beyana dayanmaları dikkate alındığında, bilgiye 

dayalı manipülasyon suçunun, bu yönüyle bir “ifade suçu” niteliğini taşıdığı, salt 

birtakım olguların değiştirilmesinin veya malvarlığı temelinde yapılan 

manipülasyonun yeterli olmadığı, en azından örtülü de olsa bir beyanın yapılması 

gerektiği söylenebilir165.  

İkinci olarak, hareketlerin gerçekleştirilme biçiminin, elverişlilik 

değerlendirmesi saklı olmak kaydıyla, önemsiz olduğu, Kanunda bu hususta herhangi 

bir sınırlamanın yapılmadığı ifade edilmelidir. Dolayısıyla bilgi verme, haber yayma 
                                                                                                                                     
temin edilebilir. Öte yandan “scalping”de fail çevresi, genellikle, aracılar, yatırım danışmanları, 
finansal analistler, ekonomi gazetecileri ve borsa “guru”ları gibi görüşleriyle piyasaya yön verebilecek 
kişilerden oluşur ve piyasayı etkileme açısından kitle iletişim araçlarının kullanılması söz konusudur 
(buradaki tespitler, ayrıntılı bilgi ve örnek olaylar için bkz.: Hazen, s.679 vd.; Arlt, s.59 vd.; Trüsted, 
s.181 vd.; Schönhöft, s.135 vd.; Schröder, s.59, 200-202). Öte yandan AB.’nin Piyasanın Kötüye 
Kullanılması Direktifi’nde (2003/6/AT.), medyanın kötüye kullanılması temelinde, finansal bir araç 
(veya dolaylı olarak onun ihraççısı) hakkında, daha önce bu finansal araç üzerinde pozisyon elde 
edildiği halde, eş zamanlı olarak çıkar çatışmasını kamuya uygun ve etkili bir tarzda açıklamaksızın 
görüş belirtilmesi ve sonrasında ifade edilen görüşlerin söz konusu aracın fiyatı üzerindeki etkisinden 
yararlanılması fiilinden, manipülasyon örneği olarak söz edilmiştir [m.1/f.2-b.(c)]. Direktifin bu 
hükmüne uygun olarak, Birliğe üye ülkelerde de aynı yönde düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 
Almanya’da, Menkul Kıymet Ticareti Kanunu’nun (WpHG) manipülasyon yasağını öngören 20a 
maddesinde, işleme ve bilgiye dayalı manipülatif hareketlerden başka, alternatif olarak diğer hileli 
hareketlerden bahsedilmiş ve Piyasa Manipülasyonunun Somutlaştırılması Yönetmeliği (MaKonV)  
m.4’te, bazı farklılıklarla (örneğin görüş açıkladıktan sonra bundan yararlanılması aranmamıştır) 
Direktifteki hükme yer verilerek, söz konusu fiiller diğer hileli hareketler kapsamında 
değerlendirilmiştir. Bu konuda bkz.: Schönhöft, s.138-141; Schröder, s.200-202.                 
164 Bu konuda bkz.: Birinci Bölüm, I, C, 4 ve İkinci Bölüm, II, B, 5. 
165 Arlt, s.146; Schönhöft, s.51.   
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ve yorum yapma hareketlerinin, sözlü veya yazılı bir şekilde166 ya da basın, radyo, 

televizyon, internet, telefon gibi haberleşme araçlarıyla gerçekleştirilmesi 

mümkündür167.  

Üçüncü olarak ise, verilen bilginin, yayılan haberin, yapılan yorumun, içerik 

itibariyle lehe veya aleyhe ya da olumlu veya olumsuz ve hatta yansız olması 

arasında bir fark yoktur. Zira fail, fiyatların artmasını, sabit kalmasını veya 

düşmesini amaçlıyor olabilir ve hareketleri buna uygun içeriğe sahip bulunabilir168. 

Keza bilgi, haber veya yorum, içerik ve ifade biçimi bakımından açık veya örtülü bir 

nitelik de taşıyabilir. Örneğin, yapılan bir beyan, ilk planda doğrudan belirli bir olgu 

hakkında bilgi vermeyebilir. Ancak beyanın yapıldığı durum ve şartların, hareketin 

bir bütün olarak değerlendirilmesi suretiyle örtülü de olsa bir anlam ortaya 

çıkabilir169.  

Nihayet, icrai hareketlerin Kanunda açıkça düzenlenen ve suçun gerçeğe 

aykırılıkla ilişkisini ifade eden ortak özellikleri üzerinde durulabilir. Buna göre, 

verilen bilginin, yayılan haberin veya yapılan yorumun, yalan, yanlış, yanıltıcı veya 

mesnetsiz olması şarttır170. Genel olarak gerçeğe aykırılığın farklı ifade biçimleri olan 

bu sözcükler171, icrai hareketlerin haksızlık içeriğini de ortaya koymaktadır. Ortak bir 

şekilde ifade etmek gerekirse, gerçeklikle veya doğrulukla uyuşmayan, olduğundan 

                                                
166 Ser.PK. m.47’nin 1992 yılında yapılan değişiklikten önceki metninde, gerçeğe aykırı veya eksik 
bilgilerin, izahname, sirküler, katılma belgesi gibi “belgelerde” ve menkul kıymetlerin arz ve satışı ile 
ilgili olarak halka yapılan “yazılı” açıklama ve ilanlarda yer alması öngörülmüştü. Bkz.: Erman, 
Bankacılık Suçları, s.10, 13.  
167 Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.141-142; Evik, s.221, 226; Arlt, s.146, 157; Sorgenfrei, s.228; 
Papachristou, s.174; Schönhöft, s.51; Schröder, s.147.    
168 Arlt, s.161; Sorgenfrei, s.228; Trüsted, s.140; Papachristou, s.174; Schönhöft, s.62; Schröder, 
s.145. Örneğin, lehe bir hareket yapılarak alım yönünde talepler artırılabilir ve böylece fiyatların 
yükselmesi hedeflenebilir. Buna karşılık, aleyhe hareketlerle satım yönündeki talepler sebebiyle 
fiyatlar düşebilir (Papachristou, s.174).      
169 Arlt, s.157-160.  
170 Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, Alman, Fransız ve İngiliz düzenlemelerinde, yanlış ve 
yanıltıcı şeklinde iki sözcüğe, birbirinin alternatifi olarak yer verildiği görülmektedir. İtalyan 
düzenlemesinde ise sadece yanlış ibaresi bulunmaktadır. AB.’nin Piyasanın Kötüye Kullanılması 
Direktifi’nde (2003/6) de “yanlış veya yanıltıcı” (false or misleading) deyimine yer verilmiştir. Öte 
yandan Alman düzenlemesinde daha önce yalnızca doğru olmayan/yanlış (unrichtig) nitelemesi yer 
alırken, 2004 yılında AB. Direktifi esas alınarak yapılan değişiklikle, yanıltıcı (irreführend) kelimesi 
de eklenmiştir. Bkz.: Schönhöft, s.62-63.     
171 Karş. İkinci Bölüm, I, B. Ser.PK m.47’nin ilk halinde, hareketleri nitelemek üzere sadece “gerçeğe 
aykırı veya noksan” ifadesi kullanılmıştı.    
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farklı sunulan veya herhangi bir gerçekliğe dayanmayan bilgi verme, haber yayma ve 

yorum yapma hareketleri tipik niteliktedir172.   

İcrai hareketlerin bu niteliklerinin saptanmasında, öncelikle genel yorum 

kurallarına göre, olay öncesi (ex ante) koşullar dikkate alınarak, objektif bir biçimde 

bilgi, haber ve yorumun içeriği belirlenmelidir. Bu şekilde ortaya çıkarılan içerik, 

daha sonra objektif gerçeklik ve doğrulukla karşılaştırılmalıdır. Bunların birbirine 

uymaması halinde, ilgili icrai hareketin gerçeğe aykırılık özelliğini taşıdığı sonucuna 

varılacaktır173. Bilgi ve haberler bakımından, içerdikleri olgunun gerçek dışı 

olduğunun anlaşılması yeterli iken, yorum ve aynı nitelikteki diğer sübjektif 

değerlendirmelerde gerçeğe aykırılığın tespiti güçtür. Söz konusu değerlendirmeler 

açısından, bunların gerçeğe aykırı veya eksik bir olgusal temele dayanmaları veya 

ilgili olgudan makul ve mantıklı olmayan çıkarımların yapılması halinde gerçeğe 

aykırılık gündeme gelecektir174.        

İcrai hareketler ve bunların ortak özellikleri incelendikten sonra, tipik 

hareketlerin sonuncusu olan ve ihmali bir nitelik taşıyan bilgileri açıklamama 

hareketi ele alınabilir. İcrai hareketlerle birlikte seçimlik olarak öngörülen fiil, 

Kanunda açıklama yükümünün olduğu bilgilerin açıklanmaması şeklinde hüküm 

altına alınmış olup, bu düzenleme biçimi itibariyle gerçek (saf) ihmali suç söz 

                                                
172 Gerçekliğe ve doğruluğa aykırılık, mevcut olmayan durumların olmuş gibi, mevcut olan 
durumların da olmamış gibi gösterilmesidir (Sorgenfrei, s.228; Trüsted, s.140; Papachristou, s.172; 
Schönhöft, s.62). Buna karşılık yanıltıcı olma hali, beyanın soyut olarak gerçekle ilişkili olmasına ve 
doğruluk içermesine rağmen, muhatabına sunuluş biçimi itibariyle yanlış bir izlenime yol açılması 
(Schönhöft, s.63; Schröder, s.146) şeklinde açıklanmıştır. Türk doktrininde Erman, yalanın kısmen 
veya tamamen gerçek dışı olmayı ifade ettiğini, “yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz” ibaresinin ise, gerçek 
payı olan, fakat sunuluş tarzı nedeniyle başkasını hataya düşüren halleri kapsadığını ileri sürmüştür 
(Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.144). Karş. SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.8.   
173 Arlt, s.161; Papachristou, s.172; Schönhöft, s.62; Schröder, s.145. 
174 Sorgenfrei, s.227; Trüsted, s.139; Papachristou, s.172-173; Schönhöft, s.62; Schröder, s.145-146. 
Bu noktada yukarıda (dn.: 163) değinilen ve failin kendi çıkarları temelinde tavsiye ve 
değerlendirmelerde bulunmasını ifade eden “scalping” fiilinin, incelenen suçu oluşturabilmesi için, 
açıklanan görüşlerin gerçeğe aykırı olması gerektiği belirtilmelidir. Konuyla ilgili olarak özellikle 
yanıltıcılık vasfı öne çıkacaktır. Buna karşılık, yapılan beyanlarda herhangi bir gerçeğe aykırılık 
mevcut değilse suç oluşmayacaktır. Yukarıda dn.:163’te de işaret edildiği üzere, AB. Direktifinde ve 
buna uygun Alman düzenlemesinde, gerçeğe aykırılığa değinilmeksizin, salt kişisel çıkar çatışmasını 
açıklamadan görüş belirtilmesi hileli hareket olarak sayılmıştır (bu düzenlemenin eleştirisi ve öneriler 
için bkz.: Schönhöft, s.141, 189).    
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konusudur. Zira burada açıkça belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi, başka 

bir deyişle ihmal edilmesi suç olarak düzenlenmiştir175.  

İhmali hareketin tespit edilmesinde iki aşamalı bir değerlendirme yapmak 

gerekir. İlk olarak bilgileri açıklama yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı, böyle 

bir yükümlülük varsa bunun kapsamı araştırılmalıdır. İkinci olarak ise, söz konusu 

yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği, daha açık bir anlatımla bilgilerin gereği 

gibi açıklanıp açıklanmadığı hususu incelenmelidir. Açıklama yükümü bakımından 

Kanunda yalnızca açıklamakla yükümlü olunan bilgilerden söz edilmiş, bunun 

kaynağı ve konusu belirtilmemiştir176. Dolayısıyla herhangi bir hukuk kuralının, 

sermaye piyasası araçlarının değeriyle bağlantılı bir konuda bilgi açıklama yükümü 

öngörmesi yeterlidir177. Bu kurallar, sermaye piyasası mevzuatında yer alabileceği 

gibi, bağlantılı diğer mevzuatta da bulunabilir. Ancak söz konusu hükümlerin, 

açıklama yapmaya, farklı bir ifadeyle bilginin alenileştirilmesine dönük bir 

yükümlülük içermesi gerekli olup, salt yetkili mercilere veya görevlilere bilgi verme 

yükümlülüğünü içeren normlar bu kapsamda değildir178.         

Öte yandan sermaye piyasasında açıklama yükümlülüğü, kamuyu aydınlatma 

ilkesi ve bu ilkeye ilişkin düzenlemelerle doğrudan ilişkilidir. Bu ilkeyi esas alan 

Ser.PK.’nın çeşitli hükümlerinde kamuya birtakım bilgilerin açıklanmasına dönük 
                                                
175 İhmali suçların çeşitleri ve bu kapsamda gerçek ihmali suçlarla görünüşte (nitelikli/garantörsel) 
ihmali suçların ayırt edilmesine ilişkin kriterler için bkz.: Hakan Hakeri, Ceza Hukukunda İhmal 
Kavramı ve İhmali Suçların Çeşitleri, Ankara, Seçkin, 2003, s.99-107; Jescheck, s.547-549; 
Kindhäuser, s.280. Alman hukukunda neticeli bir suç olarak öngörülen manipülasyonun, bilgiye 
dayalı hareketleri kapsamında, bilgileri saklama hareketine de yer verilmiş olup, bu düzenleme, baskın 
görüşe göre gerçek ihmali suç (echtes Unterlassungsdelikt) niteliğini taşımaktadır (Sorgenfrei, s.238; 
Papachristou, s.174; Schönhöft, s.86-87; Schröder, s.166).         
176 Alman düzenlemesinde ise, yürürlükte bulunan kanuni hükümlere (bestehende Rechtsvorschriften) 
aykırı olarak bilgilerin saklanmasından bahsedilerek, yükümlülüğüne kaynağına işaret edilmiştir. 
Doktrinde kanuni hüküm kavramının, şekli anlamda kanunların yanı sıra, yönetmelik ve kararname 
gibi maddi anlamda kanunları da kapsadığı kabul edilmektedir. Buna karşılık, dürüstlük kuralı gibi 
genel ilkelerin, Alman Ceza Kanunu m.13’te öngörülen garantörlük durumunun, özel hukuk 
sözleşmelerinin, ticari uygulamaların, işlem şartlarının, kanuni temeli olmayan davranış kodlarının ve 
bir görüşe göre mahkeme kararlarının bu konuda yeterli olmadığı ifade edilmektedir (Arlt, s.286; 
Sorgenfrei, s.238; Papachristou, s.175; Schönhöft, s.88; Schröder, s.166-167). 
177 SPK.’nın yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda alacağı tedbirleri düzenleyen 46. 
maddenin 1. fıkrasının (e) bendinde, “mevzuat uyarınca” açıklanması gereken bilgilerin açıklanmamış 
olmasından söz edilmiştir. Ancak bu konudaki tereddütlerin tümüyle giderilmesi ve daha önemlisi 
suçta kanunilik ve belirlilik ilkeleri gereği Kanunda buna ilişkin açık bir düzenleme yapılması doğru 
olacaktır.   
178 Schröder, s.166.  
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birçok yükümlülük bulmak mümkündür. İhraç faaliyetleriyle sınırlı aydınlatmadan 

başka, sürekli kamuyu aydınlatma olarak nitelenen ve dönemsel olarak finansal 

bilgilerin kamuya duyurulması ile somut olay ve durumlara bağlı, anında (derhal) 

kamuyu aydınlatmayı içeren haller, açıklama yükümünün önemli görünüş 

şekilleridir179. Bu bağlamda, finansal tablo ve raporlarına kamuya duyurulmasını 

düzenleyen Ser.PK. m.16 ile kamunun aydınlatılmasında özel durumları hükme 

bağlayan m.16/A ve bunlara dayalı olarak çıkarılan tebliğler, bilgileri açıklamama 

hareketinin yaygın uygulama alanlarını oluşturmaktadır180.  

Bilgileri açıklama yükümü, ilgili normda belirtilen durumun gerçekleşmesi 

halinde kendiliğinden doğabileceği gibi, özel durumların kamuya açıklanmasına 

ilişkin tebliğlerde öngörüldüğü üzere, SPK. veya ilgili borsa da açıklama yapılmasını 

isteyebilir181. Bahsedilen ikinci ihtimalde yükümlülüğü doğuran olay, yetkili merciin 

talimatıdır. Bu bağlamda, daha önce yapılan bir açıklamanın içerdiği hususların, 

zaman içerisinde değişmiş olmasının, kendiliğinden yeni bir açıklama yapma 

yükümlülüğünü doğurmayacağını ifade etmek gerekir. Ancak mevzuatta bu yönde 

açık bir düzenleme varsa, elbette ki böyle bir yükümlülük ortaya çıkabilecektir182. 

Aynı şekilde üçüncü kişilerin yaptıkları açıklamaların doğrulanmasına dönük 

açıklama yükümü de bu merkezdedir183. 

Soyut olarak bilgileri açıklama yükümünün varlığı ve somut olarak bu 

yükümlülüğü doğuran olayın gerçekleştiği tespit edildikten sonra, yükümlülüğün 

yerine getirilip getirilmediği incelenmelidir. Buna göre, bilgileri açıklama 

yükümlülüğünün somut olarak ortaya çıkmasına rağmen bilgilerin açıklanmaması 

                                                
179 Kamuyu aydınlatmanın türleri konusunda bkz.: Yanlı, s.106 vd.; İhtiyar, s.119 vd.  
180 Bu hususta ayrıca bkz.: İkinci Bölüm, II, B, 4.  
181 Seri: VIII, No: 54 Tebliği, m.17, 25 ve Seri: VIII, No: 57 Tebliği, m.10.   
182 Nitekim özel durumların kamuya açıklanmasına dair tebliğlerde bu yönde açık hükümlere yer 
verilmiştir (Seri: VIII, No: 54 Tebliği, m.14/f.1 ve Seri: VIII, No: 57 Tebliği, m.6/f.2). Genel olarak 
bu konuda ayrıca bkz.: Schönhöft, s.88; Schröder, s.173.   
183 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği m.18’de, ortaklıklar hakkında 
çıkan haber ve söylentilerin doğrulanması yükümü öngörülmüştür. Aynı maddede, kamuya açıklanan 
bilgilere dayalı yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler ise teyit yükümlülüğünün dışında 
tutulmuştur.  
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halinde, tipik ihmali hareket gerçekleşmiş olacaktır184. Bilgilerin hiç 

açıklanmamasının yanı sıra, bilgilerin eksik açıklanması da söz konusu olabilir185. Bu 

ihtimalde, açıklanmayan kısım bakımından ihmali hareket gerçekleşmekle birlikte, 

açıklanan bilgiler yönünden ise, eksik kalan kısım sebebiyle yanlış veya yanıltıcı bir 

görünüm ortaya çıkabilecektir. Burada icrai ve ihmali hareketin bir arada olduğu 

söylenebilir186.          

Bundan başka, bilgilerin zamanında ve öngörülen şekilde açıklanmaması 

üzerinde de durmak gerekir. Önceden belirli olan bir zamanda veya makul bir süre 

içinde açıklanması gereken bilgilerin çok geç açıklanması halinde de ihmali 

hareketin gerçekleştiği ifade edilebilir. Bilgilerin ilgili düzenlemede belirtilen şekilde 

açıklanmaması durumunda ise, eğer yapılan açıklamadan gerekli bilgi 

edinilemiyorsa, kamu yeterli bir biçimde aydınlatılmamışsa ihmali hareket yine 

oluşacaktır. Ancak eğer açıklama yeterli bilgiyi veriyorsa, salt şekli veya usuli 

kurallara uyulmaması, bu kapsamda değerlendirilmeyecektir187.     

                                                
184 Doktrinde, gerçek ihmali suçlar açısından, ayrıca failin, yükümlülüğünü fiilen yerine getirme 
imkanının bulunması, yani hareket olanağının mevcudiyeti de maddi unsur kapsamında 
değerlendirilmektedir (Hakeri, s.216 vd.; Koca, Üzülmez, s.321; Jescheck, s.557; Kindhäuser, s.302-
303). Diğer taraftan, hareket olanağının bulunmasına rağmen, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 
makuliyetini ifade eden beklenebilirliğin (Zumutbarkeit) maddi unsura dâhil olup olmadığı 
tartışmalıdır. Bkz.: Hakeri, s.222, 248-255; Koca, Üzülmez, s.321-322; Jescheck, s.573-574; 
Kindhäuser, s.302-303.     
185 Suçun 1992 değişikliğinden önceki kanuni tanımında, “noksan bilgi verenler” ifadesiyle bu durum 
açıkça düzenlenmişti. Doktrinde bu husus, “ ‘Noksan’ bilgi verilmesinde ise, menkul kıymetin gerçek 
değerinin alıcı tarafından bilinmesini gizleyecek tarzda, birtakım bilgilerin hiç verilmemesi hâli 
anlaşılır: menkul kıymeti çıkaran anonim ortaklığın zarar etmiş olduğundan bahsedilmemesi bunun 
tipik misalidir” (Erman, Bankacılık Suçları, s.14).   
186 Alman doktrininde bu durum, eksik kalan kısmın, bir bütün olarak yapılan açıklamada yanlış bir 
görünüme yol açtığı gerekçesiyle icrai hareketin (yanlış bilgi vermenin) bir oluşum şekli olarak 
değerlendirilmiş ve hatta bu gibi hallerde açıklama yükümünün olmasına gerek olmadığı ileri 
sürülmüştür. Bkz.: Trüsted, s.140-145; Sorgenfrei, s.228; Papachristou, s.177; Schönhöft, s.62. 
Kanımızca burada bir ayırım yapmak gerekir. Eğer açıklama yükümünün olduğu bir durumda eksik 
açıklama yapılmışsa, yukarıda yapılan değerlendirme geçerlidir. Fakat böyle bir yükümlülüğün 
olmadığı bir konuda, maksatlı olarak eksik bilgi veya haber verilmiş ya da yorum yapılmışsa, bu 
ihtimalde yalnızca icrai hareketin farklı bir oluşum şeklinde söz edilebilir. Zira ihmali hareket 
açısından mutlaka bir yükümlülüğün bulunması şarttır.  
187 Schönhöft, s.87. Yazar ayrıca, açıklamanın başlı başına bir amaç olmadığını, dolayısıyla daha önce 
bir şekilde kamu tarafından öğrenilen bir durumun saklanmasının veya açıklanmamasının söz konusu 
olamayacağını ifade etmiştir. Kanımızca bu durum, hareketin elverişliliği bağlamında da 
değerlendirilebilir.  
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Suçun maddi unsurunu teşkil eden tipik hareketler hakkında son olarak, 

kanuni tanımda icrai ve ihmali hareketlerin ortak özelliği olarak yer verilen, 

sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilme unsuru incelenmelidir. Buna 

göre suçun oluşması için, yalnızca gerçeğe aykırı bilgi verilmesi, haber yayılması, 

yorum yapılması ya da bilgilerin açıklanmaması yeterli olmayıp, bu hareketlerin, 

sermaye piyasası araçlarının değerini etkilemeye elverişli olması şarttır188. Bu unsur, 

suçun koruduğu başlıca hukuksal değer olan sermaye piyasasının işlevselliğiyle 

doğrudan bağlantılı olduğu gibi189, aynı zamanda burada soyut gerçeğe aykırılığın 

değil, nitlikli bir gerçeğe aykırılığın cezalandırıldığını190, başka bir deyişle bunun 

belirli bir ağırlığa veya önem sahip olması gerektiğini de göstermektedir.       

Burada öncelikle “sermaye piyasası araçlarının değeri” deyimiyle neyin 

kastedildiği izah edilmelidir. Sermaye piyasası araçlarının neyi ifade ettiği açık 

olmakla birlikte, “değer” sözcüğünün kapsamı belirli değildir. Genel olarak bu 

ibarenin, sermaye piyasası araçlarının parasal karşılığını, yani fiyatını belirttiği, bu 

anlamda ekonomik bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Ancak söz konusu değerin, borsa 

değeri, piyasa değeri veya diğer ekonomik değerlerden hangisiyle ilişkili olduğu net 

değildir191. Bu noktada piyasa değeri ve organize bir piyasa olan borsa değeri öne 

                                                
188 SPK., Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon, s.8. Karşılaştırmalı hukukta, örneğin Alman, 
Fransız ve İtalyan kanunlarında da benzer ifadelerle bu koşula yer verilmiştir.  
189 Bu suçla, sermaye piyasasının işlevselliğinin temel koşulu olan fiyat oluşumunun güvenilirliği ve 
doğruluğu korunmakta olup, yukarıda değinilen icrai ve ihmali hareketlerin, piyasa araçlarının 
değerini etkilemeye elverişli olmaması halinde buna ilişkin bir tehlike ve dolayısıyla hukuksal değerin 
ihlali söz konusu olmayacaktır. Bkz.: Trüsted, s.112.   
190 Bu konuda ayrıca bkz.: İkinci Bölüm, I, E, 5, c. 
191 Örneğin hisse senetleri bakımından, piyasa değerinden başka, defter (muhasebe/bilanço) değeri, 
tasfiye değeri, gerçek değer gibi değer türlerinden (Aksoy, Tanrıöven, s.388 vd.; Korkmaz, Ceylan, 
s.249; Karslı, s.517 vd.) söz edilmektedir. Hisse senedinin piyasa değeri ile gerçek değeri arasındaki 
ilişkiyle ilgili olarak, “Hisse senedinin değerinin belirlenmesi yatırımcılar açısından oldukça 
önemlidir. Hangi hisse senetlerinin alınabileceğinin belirlenmesi ancak o hisse senedine biçilen değer 
ile alım satıma konu olan değerinin (piyasa değeri) karşılaştırılması ile mümkündür. Hisse senedinden 
bahsedildiğinde hemen cari değer (piyasa değeri) akla gelir ancak piyasa değeri hisse senedinin gerçek 
değerini ifade etmeyebilir. Cari değer piyasada hisse senedine olan arz ve talebe göre oluşur ancak arz 
ve talep hisse senedinin değerini gerçekten etkilemeyen yapay bir şekilde ortaya çıkmış/çıkartılmış 
olabilir. Cari değer gerçek değerden farklı olsa bile uzun vadede mükemmel sermaye piyasalarında 
cari değerin gerçek değere eşit olacağı yatırımcıların ortak kanaatidir” tespitleri yapılmış ve bu 
ilişkinin yatırım kararlarına etkisi, “Hisse senedinin değerini belirlerken yukarıda sayılan değerlere 
bakmanın yanı sıra gerçek değerin belirlenmesi ve değerlendirmenin ona göre yapılması gerekir. 
Gerçek değer firmanın gelecekteki kazanma gücü, gelirleri, ait olduğu risk sınıfı dikkate alınarak 
yapılan sağlıklı bir analiz sonucu elde edilen değerdir. Gerçek değer sübjektif bir değer olup 
değerlemeyi yapana göre değişmekte ve piyasa değeri ile karşılaştırılarak alım satım kararı 
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çıkmaktaysa da Kanunda herhangi bir sınırlama yapılmadığından, icrai ve ihmali 

hareketlerden etkilenebildiği ölçüde diğer ekonomik değerlerin de dikkate 

alınabileceği düşünülebilir192.    

Bu konuda ikinci olarak, elverişliliğin ne şekilde saptanacağı hususu da 

irdelenmelidir. Genel olarak bakıldığında, sermaye piyasası araçlarının değeri, somut 

olarak söz konusu araç üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra, ihraççıların 

ekonomik gelişimleri, ilgili ekonomik alandaki gelişmeler ve ülkenin siyasi ve 

ekonomik durumu, yatırımcıların bireysel alışkanlıkları ve psikolojik eğilimleri gibi, 

objektif veya sübjektif nitelikte birçok faktörden etkilenebilir193. Tüm bu etkenlerin 

içerisinde suçu oluşturan icrai veya ihmali hareketlerin, piyasa araçlarının değeri 

etkileme yeteneğini saptamak oldukça güçtür ve bu durum suçta kanunilik ilkesi 

açısından sorunludur. Bununla birlikte, olay anındaki koşullar esas alınarak yine de 

objektif bir değerlendirme yapmak mümkündür. Burada aslında olay sonrasında, olay 

öncesi (ex ante) bir bakış açısıyla, değerin etkilenme olasılığına ilişkin bir tahmin 

yürütülmesi söz konusudur194.  

Yapılacak değerlendirmede, genel olarak piyasanın, özel olarak ise ilgili 

sermaye piyasası aracının durumundan başka, hareketlerin konusu ve gerçekleştiriliş 

biçimi önemli dayanak noktalarıdır. Buna göre, gerçeğe aykırı olarak verilen 

bilginin, yayılan haberin, yapılan yorumun ya da açıklanmayan bilgilerin, piyasa 

açısından önemli olması195 elverişliliği etkilediği gibi, icrai hareketler bakımından 

                                                                                                                                     
verilmektedir. Hesaplanan değer piyasa değerinden yüksekse alım düşükse satım kararı verilir” 
şeklinde vurgulanmıştır (Aksoy, Tanrıöven, s.388, 393).    
192 Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, Fransız ve İtalyan düzenlemelerinde yalnızca finansal 
araçların fiyatlarından söz edilmesine karşın, Alman hukukunda söz konusu araçların, ülkedeki borsa 
veya piyasa fiyatının veya AB. üyesi ya da Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşması’nı imzalayan bir 
ülkede bulunan organize bir piyasadaki fiyatının etkilenebilmesi öngörülmüştür.   
193 Papachristou, s.179-180.  
194 Schönhöft, s.83; Schröder, s.160; Trüsted, s.154; Papachristou, s.188 vd.; Arlt, s.164-165.  
195 Alman hukukunda, daha önce de değindiğimiz gibi, fiyatları etkilemeye elverişlilikten 
(Geeignetheit) başka, suçun konusuna ilişkin olarak, değerlendirmede önemlilik 
(Bewertungserheblichkeit) unsuruna da yer verilmiş ve bu husus, Piyasa Manipülasyonunun 
Somutlaştırılması Yönetmeliği (MaKonV) m.2’de, makul bir yatırımcının yatırım kararını verirken 
dikkate alabileceği olgu ve değerlendirmeler şeklinde tanımlanmıştır. Doktrinde ise, “ortalama borsa 
bilgisi olan makul yatırımcı”, gerek önemlilik gerekse elverişlilik unsurunun değerlendirilmesinde bir 
ölçüt olarak kabul edilmektedir (Schönhöft, s.83; Schröder, s.160; Papachristou, s.185, 192-193). Öte 
yandan Türk hukukunda, özel durumların kamuya açıklanmasına dair tebliğlerde, sermaye piyasası 
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bunların muhataplarına iletilme şekli196, hitap ettiği kişi sayısı ve niteliği197 ve hatta 

failin saygınlığı ve ünü gibi hususlar da değerin etkilenme potansiyelinde rol 

oynayabilir. Tekrar vurgulamak gerekirse, tüm bu noktaların değerlendirilmesinde 

olay öncesindeki zaman dilimi esas alınır. Ancak olay sonrasında meydana gelen 

durumlar, örneğin ilgili sermaye piyasası aracı üzerinde işlem yapılması198 veya 

aracın fiyatının gerçekten etkilenmesi, olay öncesine ilişkin elverişlilik 

değerlendirmesi bakımından önemli bir belirti (emare) teşkil edebilir199.        

Burada son olarak belirtelim ki, sermaye piyasası araçlarının değerinin, 

potansiyel olarak etkilenme yönü, zamanı ve büyüklüğü de elverişlilik açısından 

önem taşımamaktadır. Bu tespit kapsamında, yapılan hareketler, sermaye piyasası 

araçlarının değerini artırmaya, azaltmaya veya sabit tutmaya yönelik olabilir200. Keza 

araçların değerinin, hareketler yapıldıktan hemen sonra veya belirli bir zaman 

sürecine yayılarak etkilenmesinin mümkün olması arasında bir fark yoktur. Yeter ki 

bu durumlarla hareketler arasında nedensellik bağlantısı kurulabilsin. Nihayet, 

                                                                                                                                     
araçlarının değeriyle birlikte yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilme halinden bir kriter olarak 
ayrıca söz edilmiştir. Söz konusu tebliğlerde çeşitli durumlara ilişkin açıklama yükümü özel olarak 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla tebliğlerde özellikle bahsedilen hususların genel olarak önemli ve bununla 
orantılı olarak da sermaye piyasası araçlarının değerini etkilemeye elverişli olduğu ifade edilebilir. Bu 
noktada finansal tablo ve raporlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğlerde (Seri: XI, No: 21 
Tebliği, m.5 ve Seri: XI, No:29 Tebliği, m.19), söz konusu tebliğ hükümlerine uygun hazırlanmamış 
finansal tabloların veya bu tablolardaki bilgilerin kamuya yapılan duyuru ve açıklanmalarda 
kullanılmasının, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebileceği yönünde bir varsayıma yer 
verilmektedir (bu konuda bkz.: İkinci Bölüm, II, B, 2). Kanımızca bu düzenlemeler, suçun 
unsurlarının belirlenmesinde yol gösterici, ilgili standartlara dikkat çekici bir özellik taşımakta olup, 
mutlak bir anlam ifade etmemektedir. Burada esas olan, tebliğlere aykırılığın niteliğidir.   
196 Örneğin yaygın nitelikteki kitle iletişim araçlarının kullanılması veya bilgilerin izahname, sirküler 
gibi piyasa katılımcıları açısından önemli belgelerde yer alması, elverişlilik açısından dikkate 
değerdir.  
197 Haber yayma fiili bir tarafa bırakılacak olursa, bilgi verme, yorum yapma ve hatta bilgileri 
açıklamama hareketleri bakımından, bunların tek veya çok sayıda kişiye yönelik olması elverişlilik 
değerlendirmesinde önemli bir noktadır. Kural olarak, sermaye piyasası araçlarının değerini 
etkilemeye elverişlilik, aleniyeti, hareketlerin çok sayıda kimseye yönelik olmasını gerektirir. Ancak 
büyük bir menkul kıymet portföyüne sahip bir kurumsal yatırımcıya, örneğin yüksek miktarlarda 
işlem yapmaya yöneltici bilgi verilmesi veya yorum yapılması halinde de elverişlilik unsuru 
gerçekleşebilecektir (Arlt, s.160; Schönhöft, s.60-61).  
198 Yargıtay’ın bir kararında da bu hususa şu şekilde işaret edilmiştir: “…yapılan özel durum 
açıklamalarının gerçek dışı ve yatırımcıyı aldatmaya yönelik olup olmadığı ve bu açıklamalar sonrası 
H.’nin 21.3.1996-5.6.1996 tarihleri arasında elindeki hisse senetlerinin yarısını satmasının bu 
bilgilerin hisse senedi değerini etkileyecek nitelikte olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı… 
irdelenerek hukuki durumlarının buna göre tayini gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm 
tesisi…”(7. CD., 25.10.2000, 2000/6684 - 2000/13586, www.hukukturk.com).  
199 Arlt, s.166; Trüsted, s.154; Papachristou, s.188; Schönhöft, s.83.  
200 Sorgenfrei, s.235; Schönhöft, s.82; Schröder, s.160; Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.144.  
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hareketlerin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilme potansiyeli 

bakımından niteliksel veya niceliksel bir seviyenin öngörülmediği, dolayısıyla 

değerdeki herhangi bir etki derecesinin yeterli kabul edilmesi gerektiği 

belirtilebilir201.    

İşleme dayalı manipülasyon suçunda olduğu gibi, bu suç bakımından da 

hareketten ayrı bir netice öngörülmemiş olup, söz konusu suç, sırf hareket suçu 

şeklinde düzenlenmiştir202. Yukarıda incelenen unsurla ilişkili olarak ifade edilecek 

olursa, hareketlerin fiilen sermaye piyasası araçlarının değerini etkilemesi 

aranmamıştır. Bu yönüyle bilgiye dayalı manipülasyon, soyut tehlike suçu niteliğini 

de taşımaktadır. Fakat Kanunda açıkça sermaye piyasası araçlarının değerini 

etkilemeye elverişlilikten söz edilmesi noktasında, bu konuda belirli bir 

somutlaştırma da söz konusudur203. Bu çerçevede ayrıca, somut olayda, yapılan 

hareketlerle sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenme olasılığı arasında genel 

veya potansiyel bir nedensellik bağlantısının da bulunması gerekir. Dolayısıyla failin 

                                                
201 Aksi yönde görüş belirten Erman, “…Şüphesiz ki suç ‘milli ekonomiye’ karşı işlenen bir fiil 
olduğuna göre, bu etki milli ekonomi için bir tehlike teşkil edebilecek seviyede olmalıdır; hükmün 
amacı, milli ekonomi için ‘tehlike’ teşkil edebilecek derecede, ani, olağanüstü, borsada panik 
yaratabilecek düşüş ve artışlara engel olmaktır” (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.145) ifadelerini 
kullanmıştır. Alman hukukunda bu yönde açık bir düzenleme olmadığından, fiyatların etkilenme 
eşiğinin söz konusu olmadığı (Schröder, s.160; Schönhöft, s.82) belirtilmektedir. Buna karşılık İtalyan 
hukukunda, açıkça finansal araçların fiyatında “önemli bir değişikliğe” (sensibile alterazione) yol 
açabilme unsuruna yer verilmiştir.   
202 Bu suç Fransız ve İtalyan düzenlemelerinde sırf hareket suçu şeklinde yaptırıma bağlanırken, 
Alman düzenlemesinde fiyatların etkilenmesi neticesi öngörülmüştür. Ancak Alman hukukunda 
manipülasyon yasağına aykırılık aynı zamanda kabahat olarak da yaptırım altına alınmış olup, bunun 
için fiyatların etkilenmesi neticesine yer verilmemiştir.  
203 Daha önce de değinildiği üzere bu tür suçlar doktrinde soyut-somut tehlike suçları şeklinde 
adlandırılmaktadır (bkz.: İkinci Bölüm, dn.:80; yukarıda dn.:71). Benzer nitelikteki Alman 
düzenlemesi bağlamında, burada soyut tehlikenin ötesinde bir durumun bulunduğu, salt hareketin 
gerçekleştirilmesinin yeterli görülmeyerek, elverişliliğin aranmasının başlı başına bir inceleme noktası 
oluşturduğu ve bu kapsamda olay öncesindeki tehlike potansiyelinin, fiyatların etkilenmesine ilişkin 
somut bir olasılığı gerektirdiği ifade edilmiştir. Ancak bu somut olasılığın, somut tehlike anlamına 
gelmeyeceği, arada ince bir çizginin bulunduğu belirtilmiş ve burada teorik olarak düşünüle ve belirsiz 
bir biçimde saptanan olasılığın yeterli olmadığı vurgulanmıştır (Schröder, s.161. Hemen belirtelim ki 
bu tespitler, kabahat düzenlemesi için geçerli olup, daha önce de belirtildiği gibi suç için fiyatların 
etkilenme neticesi öngörülmüştür). Öte yandan İtalyan düzenlemesinde açıkça elverişliliğin somut 
olması hüküm altına alınmıştır. Türk hukuku bakımından bu suçun, somut tehlike suçu olduğu görüşü 
için bkz.: Evik, s.233; karş. Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.144-145.  
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hareketinden bağımsız olarak ortaya çıkabilecek veya ortaya çıkan etkilenmeler 

nedensellik bağlantısından yoksun olacaktır204.   

Maddi unsur başlığı altında son olarak, suçun failine değinmek gerekir. 

Kanuni tanıma bakıldığında, suçun faili hakkında, işleme dayalı manipülasyon 

suçuyla aynı ifadelerin kullanıldığı görülecektir. Buna göre, yukarıda ele alınan icrai 

veya ihmali hareketleri gerçekleştiren, gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve 

bunlarla birlikte hareket edenler fail olarak düzenlenmiştir.   

Söz konusu ifade biçimi esas alındığında, ilk planda, özel bir faillik 

niteliğinin öngörülmediği, dolayısıyla bilgiye dayalı manipülasyonun, herkesin fail 

olabildiği genel bir suç olduğu, başka bir deyişle özgü suç özelliğine sahip olmadığı 

söylenebilecektir. Fakat bu tespit, ihmali hareket bakımından geçerli değildir. Zira 

suçun kanuni tanımı bir bütün halinde değerlendirilirse, ihmali hareketle ilgili olarak, 

“açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan” kişilerden söz edildiği ve 

failin ancak açıklama yükümü altına olan kişiler olabileceği sonucuna varılacaktır. 

Bu sebeple ihmali hareket bağlamında bilgiye dayalı manipülasyon, özgü bir suç 

olarak karşımıza çıkmaktadır205. Örneğin kamunun aydınlatılmasında özel durumlara 

ilişkin olarak Kanunda, hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 

işlem gören anonim ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve 

yardımcıları ile sermayenin yüzde on veya daha fazlasına sahip ortakların açıklama 

yapma yükümünden bahsedilmiştir (Ser.PK. m.16/A-f.2).  

                                                
204 Sorgenfrei, s.235; Schönhöft, s.82; Schröder, s.160. Ayrıca bkz.: yukarıda dn.: 71. Bu bağlamda 
sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenme olasılığının derecesi üzerinde de durulmuş ve 
hareketin nedensel değeri vurgulanmıştır. Bkz.: Schönhöft, s.83-84. Erman da suçun 1992 
değişikliğinden önceki düzenleniş biçimi kapsamında, gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verilmesi ile 
menkul kıymetlerin değerinin etkilenmesi arasında nedensellik bağlantısının kurulabilmesi halinde, 
bilgilerin, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli hususlara ilişkin olduğunu 
gösterebileceğini belirtmiştir (Erman, Bankacılık Suçları, s.13).  
205 Aynı yönde Evik, s.219. Kaldı ki gerçek (saf) ihmali suçlarda fail daima belirli durumdaki kişiler 
olup, bu yönüyle söz konusu suçlar özgü suç niteliğini taşır (Hakeri, s.208). Alman hukuku 
bakımından da suçun genel bir suç olduğu, özgü suç niteliğini taşımadığı, fakat ihmali harekette fail 
çevresinin yükümlülük altına olan kişilerle sınırlı olduğu belirtilmiştir (Schönhöft, s.48; Papachristou, 
s.174).  
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İcrai hareketlerin ve özellikle haber yayma hareketinin basın yoluyla 

gerçekleştirilmesi halinde, bilgiye dayalı manipülasyon basın suçu206 niteliğini 

kazanacak ve böylece Basın Kanunu’ndaki özel ceza sorumluluğu da gündeme 

gelecektir. Bu çerçevede bilgi, haber veya yorumun basılmış eserde yer alması 

sebebiyle fail, eser sahibi olarak sorumlu tutulacaktır. Eser sahibinin sorumluluğuna 

gidilemeyen belirli durumlarda ise, ilgili yayının Kanunda gösterilen sorumluları 

cezalandırılacaktır (Basın Kanunu m.11)207. 

Bu suçun, tüzel kişilerin bünyesinde işlenmesi halinde, ilgili icrai hareketi 

gerçekleştiren veya ihmali hareket bakımından açıklama yükümünü yerine 

getirmeyen yetkililer fail olarak sorumlu olacaklardır. Bu noktada ceza 

sorumluluğunun şahsiliği ve sübjektif sorumluluk ilkeleri gereği, sırf tüzel kişi 

yetkilisi olmak veya bir kurulun üyesi bulunmak yeterli olmayıp, ilgili hareketin 

fiilen gerçekleştirildiğinin saptanması şarttır. Tüzel kişiler arasında ise, sermaye 

piyasası kurumları ve özellikle kamuyu aydınlatmakla yükümü altındaki ihraççı 

anonim ortaklıkların yetkilileri ön plandadır.  

Yukarıda değinilen “bunlarla birlikte hareket edenler” ibaresi, temelde suça 

iştirake ilişkin olup, ilgili başlık altına değerlendirilecektir.  

b. Manevi Unsur 

Bilgiye dayalı manipülasyonun kanuni tanımına bakıldığında, genel olarak 

suçun manevi unsuruyla ilgili özel bir düzenlemenin yer almadığı görülmektedir. Bu 

bağlamda TCK.’nın konuyla ilgili temel hükümleriyle ilişkili olarak, öncelikle failin 

kasten hareket etmesi gerektiği, taksir düzeyindeki manevi durumun yeterli olmadığı 

ifade edilebilir. Zira taksir için kanunda, bu yönde açık bir düzenlemenin bulunması 

gerekir (TCK. m.22/f.1). Dolayısıyla manevi unsur açısından failin, suçun maddi 

unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi şarttır. Dikkate ve özen 

                                                
206 Basın suçu kavramı ve türleri için bkz.: İçel, Ünver, s.259-260.  
207 Bu sorumluluk rejimi hakkında bkz.: İçel, Ünver, s.273 vd. 
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yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle gerçeğe aykırı icrai hareketlerin yapılması veya 

bilgilerin açıklanmaması halinde suçun manevi unsuru oluşmayacaktır208.      

İkinci olarak ise, kastın türleri bakımından gerek doğrudan kastın gerekse 

olası kastın manevi unsuru karşılayabileceğini, çünkü kanuni tanımda buna engel bir 

ibarenin bulunmadığını belirtmek gerekir209. Bu çerçevede, maddi unsurların kesin 

bir bilgiyle ve isteyerek gerçekleştirilmesi halinde210 failin, doğrudan kastla hareket 

ettiği söylenebilir. Örneğin failin, gerçeğe aykırılığından emin olduğu veya bizzat 

gerçeğe aykırı olarak oluşturduğu bir bilgi veya haber vermesi veya yorum yapması 

ya da aynı bilinçle açıklama yükümlülüğünü ihmal etmesi ve bu hareketlerin sermaye 

piyasası araçlarının değerini etkileyebileceğini muhakkak görmesi veya bizatihi bunu 

hedeflemesi durumunda doğrudan kastın varlığından bahsedilebilir.  

Buna karşılık, maddi unsurların gerçekleşebileceğinin öngörülmesine rağmen 

tipik fiiller işlenirse olası kast (TCK. m.21/f.2) gündeme gelecektir. İcrai hareketler 

bakımından failin, bilgi, haber veya yorumun gerçeğe aykırılığını ve bu hareketlerin 

gerçekleştirilmesinin piyasa araçlarının değerini etkileyebileceğini muhtemel 

görmesi ve bunu kabullenmesi211 halinde olası kast ortaya çıkacaktır. İhmali 

harekette ise, açıklama yükümünü doğuran durumun ve bunun piyasa araçlarının 

                                                
208 “Suç kasıtlıdır. Bu itibarla tehlikeye yol açabileceğini düşünmeyerek dedikodu yapılması halinde 
taksir varsa da, kastın bulunduğundan söz edilmez” (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.145).  
209 Kastı düzenleyen TCK. m.21’in gerekçesinde, “Kasten işlenebilen suçlar, ilke olarak hem 
doğrudan hem de olası kastla işlenebilir. Ancak, kanundaki tanımında ‘bilerek’ ifadesine yer verilmiş 
olan suçlar sadece doğrudan kastla işlenebilir. Örneğin iftira suçunda, failin suçsuz olduğunu 
‘bilerek’ kişiye suç isnat etmesi gerektiğinden, bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir” 
denilmektedir. Bu noktada, suçun icrai ve ihmali hareketlerinin ortak niteliği olarak düzenlenen 
sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilme unsurunun, doğrudan kastı gerektirip getirmediği 
tereddüt doğurabilir. Ancak hemen belirtelim ki, Kanunda bunun kesin olarak bilinmesine ilişkin 
herhangi bir belirleme yapılmadığından, suçun doğrudan kastla işlenmesi şart değildir. Alman 
hukukunda da kastın, değerlendirmede önemlilik v fiyatları etkilemeye elverişlilik unsurlarını 
kapsaması gerektiği ve bunun için olası kastın (dolus eventualis) yeterli olduğu kabul edilmektedir 
(Schröder, s.212; Schönhöft, s.168-175; Papachristou, s.200; Wodsak, s.77-78; Arlt, s.197 vd.; 
Sorgenfrei, s.264; Trüsted, s.133).     
210 “Doğrudan kastta kastın bilme unsuru belirgin unsurdur. Burada failin, suçun bütün maddi 
unsurları hakkındaki bilgisi tamdır, kesindir. Bir başka ifade ile bir suçun işlenmesini kararlaştıran 
failin bu suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların mevcut olduğunu veya fiilin icrası sırasında 
gerçekleşeceğini ve özellikle suç tipinde aranan neticenin meydana geleceğini kesin olarak öngörmesi 
halinde doğrudan kast söz konusudur” (Koca, Üzülmez, s.178). Karş. Jescheck, s.268; Roxin, s.444.  
211 “Olası kast durumunda suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda 
gerçekleşebileceği öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemektedir. Diğer bir deyişle, fail unsurların 
meydana gelmesini kabullenmektedir” (TCK. m.21’in gerekçesi).  



 302 

değerini etkileyebileceğinin öngörülmesine rağmen açıklamanın yapılmaması, 

böylece ihmali hareketin gerçekleşmesinin kabullenilmesi olası kast olarak 

değerlendirilecektir. Öte yandan, ihmali harekette kastın, açıklama yükümünün 

kendisini kapsamasının gerekip gerekmediği, sonuçları itibariyle önemli bir noktadır. 

Belirtmek gerekir ki, açıklama yükümüne veya bu yükümlülüğü öngören normlara 

ilişkin bilgi kasta dâhil değildir212. 

Suçun kanuni tanımından yola çıkılarak vurgulanabilecek üçüncü nokta, 

işleme dayalı manipülasyondan farklı olarak, failin amaç veya saikinin manevi unsur 

açısından önem taşımadığıdır. Tipik manipülasyon olaylarında çoğunlukla mevcut 

olan fiyatları etkileme fiyatları etkileme ve nihayet kazanç sağlama amacı213 

Kanunda unsur olarak düzenlenmemiştir214. Bu bağlamda, kanuni tanımda yer alan 

sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilme unsuru, hareketlerin bir niteliği 

olup, maddi unsur kapsamındadır. Failin kastının, hareketlerle ilişkili olarak bu 

özelliği de içermesi gerekmekle birlikte, bunun failin amacı olarak araştırılması 

zorunlu değildir215.              

Burada son olarak, kastı kaldıran hata hallerine değinmek gerekir. Failin, 

suçun maddi unsurlarına ilişkin olarak hataya düşmesi, bu unsurlar hakkındaki 

bilgisizliği veya eksik ya da yanlış bilgisi kastı kaldıracak216 ve Kanunda taksirli 

                                                
212 İhmali suçlarda kastın konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Hakeri, s.240. Alman doktrininde, 
bilgiye dayalı manipülasyon bağlamında, konuyla ilgili farklı değerlendirmeler için bkz.: 
Papachristou, s.200; Schönhöft, s.171. Karş. Schröder, s.213; Sorgenfrei, s.265.   
213 Schröder, s.212.  
214 Alman hukukunda da böyle bir amaca yer verilmemiş ve bunun gerekçesi olarak, borsalarda fiyat 
oluşumunun güvenilirliğinin, korunması gereken önemli bir değer olması ve söz konusu değerin ihlal 
edilmesinin, failin amacına bağlı olmaksızın cezalandırmaya layık bir haksızlık teşkil etmesi 
gösterilmiştir (Wodsak, s.77).  
215 Sermaye piyasası araçlarının değerinin etkilenebilmesini tehlike neticesi şeklinde değerlendiren 
Erman, manevi unsur kapsamında genel kastın yanında, “tehlike kastı” olarak anılan özel bir kastın da 
aranması gerektiğini, bunun da failin “tehlikeli neticenin” gerçekleşebileceğini bilmesi ve böylece bir 
neticenin gerçekleşmesini istemesi biçiminde ifade edilebileceğini ileri sürmüştür (Erman, Şirketler 
Ceza Hukuku, s.146. Ayrıca bkz.: Erman, Bankacılık Suçları, s.15). Mevcut düzenleme itibariyle bu 
görüşe katılmayan Evik, olması gereken hukuk açısından failin, “arz ve talebi etkilemek amacıyla” 
hareket etmesinin düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur (Evik, s.245-246). Kanımızca, sermaye 
piyasası araçlarının değerini etkileyebilme unsuru ve failin kastının bunu kapsaması, fiilin haksızlık 
içeriği bakımından yeterli olup, ilave bir manevi unsura ihtiyaç bulunmamaktadır.  
216 “Kast, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Bu 
unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik veya yanlış bilgi sahibi olunması durumu ise, maddi unsurlarda 
hata olarak adlandırılır” (TCK. m.30’un gerekçesi). 
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sorumluluk hali öngörülmediğinden suçun manevi unsuru gerçekleşmeyecektir. Buna 

göre icrai hareketler bağlamında, bilgi, haber veya yorumun gerçeğe aykırılığının 

bilinmemesi ya da bunların başkasına iletileceğinin öngörülmemesinin yanı sıra, 

bunların sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebileceğine dair bilgisizlik de 

kastı kaldıracaktır. İhmali harekette ise, açıklama yükümünün doğduğuna ve 

açıklamanın yapılmadığına, keza piyasa araçlarının değerini etkilemeye elverişliliğe 

ilişkin hata kastın varlığını engelleyecektir. Fakat açıklama yükümünü öngören 

normun varlığı ve kapsamına yönelik hata kastı değil, kusurluluğu etkileyecektir217.    

c. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Bilgiye dayalı manipülasyon suçunun, yukarıda incelenen maddi ve manevi 

unsurlarının gerçekleştiğinin saptanması, aynı zamanda karine olarak hukuka 

aykırılık unsurunun da varlığına işaret edecektir. Dolayısıyla burada, söz konusu 

karineyi ortadan kaldırabilecek bir hukuka uygunluk nedeninin bulunup bulunmadığı 

üzerinde durmak gerekir. Suçun kanuni tanımı esas alındığında, bu suça özgü bir 

hukuka uygunluk nedeninin öngörülmediği, ancak suçun yapısına uygun genel 

hukuka uygunluk nedenlerinin, koşulları mevcutsa uygulama alana bulacağı açıktır.  

Bu kapsamda, hakkın kullanılması (TCK. m.26/f.1) şeklindeki hukuka 

uygunluk nedeninin özel görünüm biçimi olarak nitelendirilebilecek olan iki duruma 

değinilebilir. Bunlardan birincisi, bilgiye dayalı manipülasyona ifade suçu özelliğini 

kazandıran ve bilgi verme, haber yayma ve yorum yapmadan oluşan icrai hareketler 

açısından gündeme gelebilecek olan, düşünceyi açıklama ve yayma hakkıdır. 

Anayasa m.26’ya göre herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka 

yollarla, tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olup, bu hak 

(aynı zamanda özgürlük) haber veya fikir almak ya da vermek serbestîsini de 

kapsamaktadır. Dikkat edilirse söz konusu hak, icrai hareketlerin tümünü bünyesine 

almaktadır. Ancak inceleme konusu suçla cezalandırılan tipik durum, sermaye 

piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, gerçeğe aykırı nitelikteki bilgi, haber ve 

                                                
217 Bu konuya aşağıda Yaptırım başlığı altında değinilecektir.  
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yorumlar olup, sözü edilen hak, bu tür düşünce ve kanaat açıklamalarını 

kapsamamaktadır218. Esasen bilgiye dayalı manipülasyon suçu, bu hakkın sınırını 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla düşünceyi açıklama ve yayma hakkı, suçun hukuka 

aykırılık unsurundan ziyade, maddi ve manevi unsurlarıyla, yani tipiklikle ilişkilidir. 

Zira bahsedilen hakkın sınırları içerisinde olan beyanlar, öncelikle tipik değildir.  

Burada düşünceyi açıklama ve yayma hakkının bir uzantısı olan haber verme 

hakkını ve bununla bağlantılı olarak basın özgürlüğünü ve gazetecilik faaliyetini 

ayırmak gerekir. Haber verme hakkı bakımından, doktrinde ve uygulamada 

görünüşte, şekli gerçekliğin yeterli kabul edilmesi, bu hakkın, maddi anlamda 

gerçeğe aykırılıklar bağlamında219 bir hukuka uygunluk nedeni olarak etki 

göstermesini sonuçlayacaktır220. Diğer taraftan, Avrupa Birliği’nin Piyasanın Kötüye 

Kullanılması Direktifi’nde (2003/6), bilgiye dayalı manipülasyon fiillerinden söz 

edildikten sonra, gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin icrası sırasında bu tür bilgileri 

yayınlamaları halinde, yapılacak değerlendirmede, gazeteciliğe ilişkin meslek 

kurallarının dikkate alınması gerektiği öngörülmüştür. Ancak bu kişilerin, söz 

                                                
218 Nitekim Anayasa m.26/f.2’de düşünceyi açıklama ve yayma hakkının/özgürlüğünün, örneğin kamu 
düzenini ve başkalarının haklarını korumak dâhil çeşitli sebeplerle sınırlanabileceği öngörülmüştür. 
Bu çerçevede gerçeğe aykırı olan düşünce ve kanaatlerin açıklanması ve yayılması, belirli hallerde 
kamu düzenini ve başkalarının haklarını ihlal edebilir. Dolayısıyla bu gibi durumlarla ilişkili olarak 
söz konusu hak, değişik normlarla ve bu kapsamda ceza hukuku normlarıyla sınırlanabilir. Bilgiye 
dayalı manipülasyona ilişkin düzenleme de kamu düzeninin bir parçası olarak ekonomi düzenini, 
bunun içerisinde sermaye piyasası düzenini ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan tasarruf 
sahiplerinin haklarını korumak amacıyla, belirli nitelikteki düşünce ve kanaat açıklamalarını (yani 
sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek gerçeğe aykırı bilgi vermeyi, haber yaymayı ve 
yorum yapmayı) ceza yaptırımıyla karşılayarak yasaklamıştır.  
219 Gerçeğe aykırılığa ilişkin ayrımlar hakkında bkz.: İkinci Bölüm, I, C.  
220 Konuyu “haber vermek görevi” olarak inceleyen Özek, bunun bir hukuka uygunluk nedeni 
olduğunu ve fakat sınırlarının bulunduğunu belirterek, haberin gerçekliği hususunda, “Gazeteci 
mutlak gerçeği bulmakla yükümlü değildir. Bu açıdan, ‘gerçeklik’ somut/mutlak gerçeklik olarak 
anlaşılmamak gerekir. Haberin verildiği sıradaki olgulara, genel anlaşılış ve kavranış biçimine uygun 
haber, gerçek haberdir. Sonuçta açıklanan bilginin gerçekle uyumsuzluğu ortaya çıksa dahi, yayın fiili 
hukuka uygundur” saptamasını yapmıştır (Çetin Özek, Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına, 
İstanbul, Alfa, 1999, s.252). Aynı yönde Centel, Zafer, Çakmut, s.231-232. Öte yandan Anayasanın 
basın özgürlüğünü düzenleyen 28. maddesi, bu özgürlüğün sınırlanmasında 26. ve 27. maddelere atıf 
yapmıştır. Dolayısıyla yukarıda değinildiği gibi, gerçeğe aykırılık temelinde kamu düzenini ve 
başkalarının haklarını korumak amacıyla bu hak da sınırlanabilecektir. Ancak bu sınırlamanın, 
maddede öngörülen basın özgürlüğünün ve bununla ilişkili olarak gazetecilik faaliyetinin özüne 
dokunmaması, bu özgürlüğü işlevsiz hale getirmemesi gerekir. Görünüşte gerçeklik koşulu da bu 
bağlamda düşünülmelidir. Burada bir anlamda değerlerin çatışması söz konusudur. Bu hususta bkz.: 
Özek, s.247-249.     
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konusu bilgilerin yayımından doğrudan veya dolaylı olarak bir avantaj ya da menfaat 

sağlamalarının bunun dışında olduğu da ifade edilmiştir [m.1/f.2-b.(c)]221. 

Hakkın kullanılması kapsamında ele alınabilecek ikinci durum, ihmali 

hareketle ilişkili olarak, içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi hakkı 

veya yetkisidir. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği 

m.15 uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören 

ortaklıklar, sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar 

görmemesi için içsel bilgilerin222 kamuya açıklanmasını, bunun kamunun 

yanıltılmasına yol açmaması ve ortaklığın bu bilgilerin gizli tutulmasını 

sağlayabilecek olması şartıyla erteleyebilirler223. Burada ihmali hareket kapsamında 

mevcut olan açıklama yükümlülüğünden, belirli koşullarla muafiyet öngörülerek, 

açıklamama hareketinin hukuka uygun olarak ortaya çıkması söz konusudur. Esasen 

bu hak, ortaklıkların kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne karşı, meşru çıkarları 

temelinde gösterebilecekleri doğal tepkinin pozitif olarak düzenlenmesi şeklinde 

değerlendirilebilir. Dikkat edilirse, konuyla ilgili değerlendirme yetkisi ve 

sorumluluk doğrudan ortaklıklara bırakılmış olup, hakkın kullanımı için izin alınması 

söz konusu değildir224.  

Sözü edilen madde bir bütün olarak ele alındığında, açıklamanın 

ertelenmesinin hukuka uygun olabilmesi için gerekli koşullar beş noktada 

toplanabilir. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, içsel bilgilerin kamuya 

açıklanmasının, ortaklığın meşru çıkarlarına zarar verme tehlikesi içermesidir. 

                                                
221 Aynı içerikte bir hüküm, Alman Menkul Kıymet Ticareti Kanunu (WpHG) m.20a/f.6’da da yer 
almaktadır. Bu düzenlemeyle, manipülasyon yasağının haber verme özgürlüğünü açıkça ve doğru bir 
şekilde dikkate almak istediği ileri sürülmüştür. Bu konuda bkz.: Schröder, s.162-163.    
222 İçsel bilgi, “Sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını 
etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgileri” ifade etmektedir (Seri:VIII, No: 54 Tebliği 
m.4).  
223 Belirtmek gerekir ki bu hüküm, AB. Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi m.6/f.2 ile aynı 
içeriğe sahiptir. Aynı kapsamda bir düzenleme, Alman Menkul Kıymet Ticareti Kanunu m.15/f.3’te 
de yer almaktadır.   
224 Tebliğin söz konusu maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi, SPK.’ya yalnızca bir denetim yetkisi 
vermektedir. Alman hukukunda da yetkili mercii öne çıkaran önceki düzenlemeden farklı olarak, 
sorumluluğun ihraççılara ait olduğu, böylece sorumluluğun yer değiştirdiği belirtilmektedir.     
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Tebliğde, meşru çıkar kavramının anlamı açıklanmamıştır225. Genel olarak 

ortaklıkların, içsel bilgilerin gizli kalmasındaki menfaatinin, kamunun tam ve 

zamanında aydınlatılmasındaki yarardan üstün olması halinde meşru (haklı) çıkarın 

mevcut olduğu belirtilebilir226. Bu konudaki ikinci nokta, ertelemenin kamunun 

yanıltılmasına yol açmamasıdır. Özellikle erteleme süresince, açıklanması ertelenen 

bilgilerle çelişen, dolayısıyla yanıltıcı niteliğe sahip açıklamalardan kaçınılmalıdır227. 

Ertelemeyle ilgili üçüncü temel koşul ise, açıklanması ertelenen bilgilerin gizli 

tutulması, buna ilişkin gerekli önlemlerin alınmasıdır228. Bundan başka dördüncü 

olarak, sözü geçen üç koşulun varlığına ve içeriğine ilişkin bir yönetim kurulu kararı 

veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş kişinin yazılı onayının bulunması şarttır 

(m.15/f.3). Nihayet beşinci olarak, ertelemenin zaman itibariyle sınırından söz 

edilebilir. Erteleme hak veya yetkisi, geçici bir muafiyet içermekte olup, ilgili 

sebeplerin ortadan kalkması halinde içsel bilgilerin derhal açıklanması zorunludur. 

Açıklamada erteleme kararı ve sebepleri de belirtilecektir (m.15/f.2).                                     

                                                
225 Bu hususta Tebliğin 26. maddesine dayalı olarak çıkarılan Özel Durum Açıklamalarına İlişkin 
Rehber’de birtakım örnekler verilmiştir. Öte yandan AB.’nin Piyasanın Kötüye Kullanılması 
Direktifi’nin uygulanmasına dönük 2003/124/AT. no.lu Direktifi’nde de konuyla ilgili iki temel 
örneğe yer verilmiştir. Birinci olarak, hali hazırda devam eden görüşmelerin veya bunların sonucu 
veya normal seyriyle bağlantılı unsurların, kamuya açıklama yoluyla etkilenmesinin mümkün olması, 
özellikle ihraççının finansal durumunun ciddi ve yakın tehlike içinde bulunması ve yapılacak 
açıklamanın, finansal durumun düzeltilmesine dair görüşmeleri akamete uğratacak ve böylece mevcut 
ve potansiyel hissedarların çıkarlarını tehlikeye düşürebilecek olması, ikinci olarak ise, bir ihraççının 
yönetim organınca alınan kararların veya yapılan sözleşmelerin geçerliliğinin, ihraççının bir başka 
organının onayını gerektirmesi halinde, söz konusu onaydan önce bilginin kamuya açıklanmamasının, 
bilginin kamu tarafında doğru bir şekilde değerlendirilmesini tehlikeye atması durumlarından söz 
edilmiştir (m.3/f.1). Karş. Yanlı, s.200.            
226 Bu tanımlama, Alman Menkul Kıymet Ticareti Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince Federal 
Finans Bakanlığı tarafından çıkarılan Menkul Kıymet Ticareti İhbarı ve İçeriden Öğrenenlerin Listesi 
Yönetmeliği – Menkul Kıymet Ticareti Kanunu’na Göre İhbar, Bildirim, Yayınlama ve İçeriden 
Öğrenenlerin Listesini Yapma Yükümlülüğünün Somutlaştırılmasına Dair Yönetmelik 
(Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung - Verordnung zur Konkretisierung von 
Anzeige-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten sowie der Pflicht zur Führung von 
Insiderverzeichnissen nach dem Wertpapierhandelsgesetz - WpAIV) m.6’dan esinlenmiştir. Doktrinde 
burada bir menfaat karşılaştırmasının söz konusu olduğu ve bunun Alman Ceza Kanunu m.34’te 
öngörülen ve hukuka uygunluk nedeni olan zorunluluk halindeki yapıyı andırdığı belirtilmiştir 
(Schröder, s.171). Söz konusu maddede meşru çıkar tanımı yapıldıktan sonra ayrıca, AB.’nin 
2003/124 no.lu Direktifi’ndeki ilgili örneklere de yer verilmiştir.     
227 Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber, II, 6, 6.2.  
228 Söz konusu önlemler, Tebliğin 15. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Karş. AB. 2003/124 
no.lu Direktif, m.3/f.2; Alman Menkul Kıymet Ticareti İhbarı ve İçeriden Öğrenenlerin Listesi 
Yönetmeliği m.7. Ayrıca bkz.: Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber, II, 6, 6.3.   



 307 

3. Suçun Özel Oluşum Biçimleri 

a. Suça Teşebbüs 

Bilgiye dayalı manipülasyon suçu, işleme dayalı manipülasyonda olduğu gibi 

sırf hareket suçu şeklinde düzenlendiğinden ve ayrıca bir netice öngörülmediğinden, 

genel olarak teşebbüse uygun değildir. Ancak, tipik hareketlerin 

gerçekleştirilmesinin belirli bir zaman sürecine yayılması ve böylece hareketin 

bölünerek yarıda kalmasının mümkün olması ihtimalinde teşebbüs söz konusu 

olabilir. 

İcrai hareketler bakımından, yani sermaye piyasası araçlarının değerini 

etkileyebilecek gerçeğe aykırı bilgi, haber veya yorumun muhatabına iletilmesinin, 

belirli bir süreç gerektirmesi halinde, bu süreçte failin elinde olmayan nedenlerle 

fiilin tamamlanamaması, suça teşebbüs kapsamında değerlendirilebilecektir229. Bu 

durum, bir tüzel kişilik bünyesinde, gerçeğe aykırı beyanın oluşturulması, örneğin 

yönetim kurulunun karar alması ve bu beyanın aynı yapı içindeki başka bir birim 

tarafından kamuya açıklanması şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, beyanın, 

muhatabına iletilme üzere farklı bir kişi veya kuruma verilmesi halinde de 

gerçekleşebilir. Örneğin, özel durum açıklamalarına ilişkin tebliğlerde açıklamanın 

ilgili borsa veya SPK.’ya ulaştırılması öngörülmüştür230.      

                                                
229 İşleme dayalı manipülasyon ile bilgiye dayalı manipülasyonu birlikte inceleyen Erman, ortak bir 
değerlendirmeyle, suçun bir tehlike suçu olmasından yola çıkarak, hareketlerin söz konusu tehlikeyi 
meydana getirecek seviyeye ulaşmaları halinde zaten fiilin tamamlanmış olacağını, aksi takdirde ise, 
teşebbüsün elverişli hareket unsurunun mevcut olmayacağını belirterek, bu suçlara teşebbüsün 
mümkün olmadığını ileri sürmüştür (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.145). Buna karşılık aynı 
yazar, bilgiye dayalı manipülasyonun 1992 değişikliğinden önceki düzenlemesi bağlamında, örneğin – 
sözü edilen düzenleme gereği menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli hususlarda gerçeğe 
aykırı bilgi içeren – bir ilanın asılması hareketinin, çıkan bir engel nedeniyle yarıda kalmasını 
teşebbüse örnek olarak göstermiştir (Erman, Bankacılık Suçları, s.14). Bu konuda ayrıca bkz.: Evik, 
s.234.      
230 Seri: VIII, No: 54 Tebliği, m.21/f.1; Seri: VIII, No: 57 Tebliği, m.7. 57 no.lu Tebliğin 8. 
maddesine göre SPK., kendisine gönderilen bilgileri Haftalık Bülteni ile kamuya duyuracak, gerekli 
gördüğü durumlarda ise bunların elektronik ortam dâhil, basın yayın organlarında ilan edilmesini de 
isteyebilecektir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerde hareketin yarıda kalması mümkündür.  
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İhmali hareket açısından ise, gerek hareketten ayrı bir neticenin 

öngörülmemiş olması gerekse hareketin yapısı itibariyle teşebbüs halinin ortaya 

çıkması zordur231. Burada da ihmali hareketin belirli bir zaman sürecini gerektirmesi 

ve özellikle ihmale ilişkin kastın tespiti halinde teşebbüs gündeme gelebilecektir. 

Örneğin, bir tüzel kişilikte, belirli bir sürede açıklanması gereken bir bilgiyle ilgili 

olarak, açıklama yapılmamasına yönelik bir karar alınması ve süre tamamlanmadan 

önce diğer yetkililerin veya denetim görevlilerinin açıklama yapması veya bunu 

ortaya çıkarması halinde232 suça teşebbüs tartışılabilir.      

b. Suça İştirak 

Bilgiye dayalı manipülasyon suçu, tek kişi tarafından işlenebileceği gibi, 

sermaye piyasasının yapısal nitelikleri ve özellikle sermaye piyasası araçlarının 

değerini etkileyebilme noktasında çoğu durumda birden fazla kişinin katılımıyla da 

işlenebilir. Nitekim suçun kanuni tanımında da gerçek kişiler ve tüzel kişilerin 

yetkililerine ilave olarak, “bunlarla birlikte hareket edenler” ifadesiyle bu hususa 

vurgu yapılmıştır233. Suçun birden çok kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi halinde 

ise sorumluluk, TCK.’nın 5. maddesi uyarınca, aynı Kanunun suça iştirake ilişkin 

düzenlemelerine göre belirlenecektir. 

İştirak statüleri kapsamında bilgiye dayalı manipülasyon incelendiğinde, 

genel olarak tüm iştirak şekillerinin bu suç açısından ortaya çıkabileceği söylenebilir. 

Buna göre, failliğin bir türü olarak, birlikte suç işleme kararı çerçevesinde fiilin 

işlenişinde ortak bir hâkimiyetin kurulması durumunda müşterek faillik gündeme 

gelecek ve suça katılan kişilerden her biri fail olarak sorumlu olacaktır (TCK. 

                                                
231 Doktrinde gerçek ihmali suçlara teşebbüsün mümkün olup olmadığı hususu tartışmalı olup, baskın 
görüş bunun mümkün olduğu yönündedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Hakeri, s.263-266. Ayrıca bkz.: 
Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.411; İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.351-352; Jescheck, s.577. Karş. 
Kunter, s.55; Dönmezer, Erman, Cilt:I, s.456.   
232 Ser.PK. m.46 uyarınca SPK., yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda, mevzuat 
uyarınca açıklanması gerekirken açıklanmamış bilgileri, masrafı ilgililerden tahsil edilmek üzere 
kamuoyuna duyurmaya yetkilidir [m.46/f.1-b.(e)].   
233 Söz konusu ibare, işleme dayalı manipülasyon suçunun kanuni tanımında da yer almaktadır. Bu 
konuda, yukarıda bu suça iştirake ilişkin açıklamalara bakılabilir. 
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m.37/f.1)234. Dolayısıyla sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek 

gerçeğe aykırı bilgi, haber veya yorumun verilmesi ya da bilgilerin açıklanmaması 

hareketlerinin, birden fazla kişi tarafından, ortak bir eylem planına dayanan bir 

işbirliği içerisinde, ortak bir davranış şeklinde gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu 

kişiler müşterek fail statüsüne gireceklerdir235. Örneğin bir tüzel kişilik adına, 

gerçeğe aykırı bilgi verilmesine veya bilgilerin açıklanmamasına yönelik bir kararın 

alınmasına katılan, böylece fiilde müşterek hâkimiyeti bulunan kişiler, müşterek fail 

şeklinde sorumlu tutulacaklardır.  

Bundan başka, bilgiye dayalı manipülasyonun, bir başkasının araç olarak 

kullanılması suretiyle işlenmesi halinde, failliğin bir diğer çeşidi olan dolaylı faillik 

söz konusu olur ve olaya hâkim bulunan arka plandaki kişi fail olarak sorumlu 

tutulur (TCK. m.37/f.2)236. Bu konuda ilk akla gelen örnek, iyi niyetli üçüncü kişiler 

olarak medya mensuplarının yanlış bilgilendirilerek, yayın yoluyla sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyebilecek bilgi, haber veya yorumun kamuya 

duyurulmasıdır237. Bu durum, bilginin kaynağı ile bilgiyi açıklayan kişilerin farklı 

olduğu diğer ihtimallerde de gerçekleşebilir. Keza ihmali harekette, örneğin kurul 

kararının gerektiği bir açıklama hakkında üyelerden birinin diğerlerini bilinçli olarak 

yanıltması halinde, yine dolaylı faillik tartışma konusu olabilecektir238.  

                                                
234 Müşterek failliğe ve koşullarına ilişkin olarak madde gerekçesinde, “Müşterek faillikte, birlikte suç 
işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurulduğu için, her bir suç ortağı fail 
statüsündedir. Ortak hâkimiyetin kurulup kurulmadığının saptanmasında suç ortaklarının suçun 
icrasındaki rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur” ve “Müşterek faillik 
bakımından zorunlu diğer bir koşul, failler arasında birlikte suç işleme kararının varlığıdır. Belli bir 
hareketin icrasına ve neticenin meydana gelmesine ilişkin olan birlikte suç işleme kararı, kast 
kapsamında düşünülmelidir. Suç ortaklarının suçun işlenişine ilişkin kastlarının doğrudan veya olası 
kast gibi farklılık göstermesinin, müşterek fail olarak sorumlulukları üzerinde bir etkisi yoktur” 
açıklamaları yapılmıştır.  
235 Schröder, s.216. Belirtmek gerekir ki her bir fail açısından suçun tüm unsurlarının mevcut olması, 
örneğin faillerin kastının, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, icrai hareketlerin gerçeğe aykırılık 
niteliğini ve gerek icrai gerekse ihmali hareketlerin sermaye piyasası araçlarının değerini 
etkileyebileceğini kapsaması gerekir.      
236 “Dolaylı faillikte, arka plandaki kişi, suçun icrai hareketlerini gerçekleştiren şahsın ve hareketinin 
üzerinde hâkimiyet kurmaktadır ve bu hâkimiyet nedeniyle, fail olarak sorumlu tutulmaktadır” 
(madde gerekçesi). 
237 Schröder, s.216; Sorgenfrei, s.267.  
238 Dolaylı failliğin çeşitli oluşum biçimleri için bkz.: Jescheck, s.603 vd.; Kindhäuser, s.318 vd.; 
Koca, Üzülmez, s.374 vd.   
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Failliğin dışında bilgiye dayalı manipülasyon suçunun işlenişine, azmettiren 

veya yardım eden şeklinde şerik olarak da katılmak mümkündür. Azmettirenin, ilgili 

icrai veya ihmali hareketin yapılmasına yönelik karar verdirtmesi bağlamında, söz 

konusu hareketlerin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikte 

olduğunu da öngörmesi şarttır239. Bundan başka, suçun işlenişine faillik ve 

azmettirme olarak nitelendirilemeyen her türlü maddi veya manevi katkı yardım 

etme kapsamında (TCK. m.39) cezalandırılacaktır240. 

Burada son olarak belirtelim ki, özgü suç niteliğinde olan ihmali hareket 

bakımından, yalnızca bilgileri açıklama yükümü altındaki kişiler fail olabilecektir. 

Dolayısıyla bu hareketin gerçekleştirilmesine iştirak eden diğer kişiler ise, ancak 

azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabileceklerdir (TCK. m.40/f.2).                 

c. Suçların İçtimaı 

Somut olayda bilgiye dayalı manipülasyon suçuyla bağlantılı olarak, ilgili 

normlar, birbiriyle ilişkili bir biçimde birden fazla kez ihlal edilebilir ve böylece 

suçların çokluğu ortaya çıkabilir. Söz konusu ihlaller arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi ise, suçların içtimaı (birleşmesi) kurallarına göre yapılacaktır. 

Genel olarak içtima kuralları, görünüşte içtima başlığı altındaki birtakım yorum 

ilkelerinden ve TCK.’da ayrıca düzenlenmiş olan ve aynı Kanunun 5. maddesi gereği 

Ser.PK.’daki suçlar için de uygulama alanı bulan kurallardan oluşmaktadır. Bu 

çerçevede sözü edilen içtima hallerinin birçoğu bilgiye dayalı manipülasyon suçu 

bakımından da gündeme gelebilecektir. 

Görünüşte içtima kapsamında öncelikle bilgiye dayalı manipülasyonu 

oluşturan hareketlerin seçimlik nitelikte olması bağlamında, aynı olayda bu 

hareketlerin birkaçının gerçekleştirilmesi, örneğin bir televizyon programında veya 

bir haberde gerçeğe aykırı bilginin veya haberin yanı sıra, yine gerçeğe aykırı 
                                                
239 Azmettirme kastı, çifte kast (doppelter Vorsatz) niteliğinde olup, başkasına suç işleme kararının 
verdirilmesinin yanı sıra, ilgili suçun unsurlarını da kapsamalıdır. Bkz.: Jescheck, s.622; Kindhäuser, 
s.341; Koca, Üzülmez, s.390.  
240 Koca, Üzülmez, s.394. 
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nitelikte yorumların yapılması haline değinmek gerekir. Burada bir tüketen-tüketilen 

norm ilişkisi mevcut olup, seçimlik hareketlerin ardı ardına yapılması suretiyle 

bilgiye dayalı manipülasyona ilişkin normun birden fazla ihlali tamamen 

görünüştedir. Zira bu ihtimalde seçimlik hareketlerden birinin yapılması yeterli olup, 

diğerleri cezalandırılmayan sonraki hareketler niteliğindedir. Başka bir ifadeyle, 

yapılan ilk ihlal, aynı suçu sonuçlayan alternatif özellikteki diğer hareketlerin 

meydana getirdiği ihlalleri tüketmekte, dolayısıyla gerçekte cezalandırılabilir tek bir 

ihlal bulunmaktadır241.     

Görünüşte içtima çerçevesinde ikinci olarak, asal-yardımcı norm ilişkisinin 

söz konusu olabileceği durumlara işaret etmek gerekir. Bu noktada Ser.PK. m.47’nin 

başında yer alan “Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç 

oluşturmadığı takdirde”  ifadesi önemli olup, bu düzenleme gereğince maddedeki 

suç hükümleri, diğer kanunlarda bulunan ve daha ağır cezayı gerektiren suç 

hükümleri karşısından yardımcı norm olarak geri çekilecektir242.  

Buna göre bilgiye dayalı manipülasyon, somut olayda TCK.’daki çeşitli suç 

tipleriyle ilişkili bir biçimde gerçekleşebilir. Örneğin, sermaye piyasası araçlarının 

değerini etkilemeye elverişli, yanıltıcı nitelikteki bilgi, haber veya yorumlarla 

kişilerin aldatılarak yarar sağlanması halinde dolandırıcılık suçu (TCK. m.157) veya 

bir anonim ortaklığın yetkililerinin, kamuya yaptıkları açıklamalarda ya da genel 

kurula sundukları rapor veya önerilerde, sermaye piyasası araçlarının değerini 

etkileyebilecek ve böylece ilgililerin zarar uğramasına neden olabilecek gerçeğe 

aykırı önemli bilgiler vermeleri veya verdirtmeleri durumunda şirket veya 

kooperatifler hakkında yanlış bilgi suçu (TCK. m.164) bilgiye dayalı manipülasyonla 

içtima edebilir. Benzer şekilde, bilgiye dayalı manipülasyona vücut veren gerçeğe 

aykırı bilgilerin resmi veya özel bir belge ya da rapor aracılığıyla verilmesi 

ihtimalinde, belgede sahtecilik suçları gündeme gelecektir. Keza sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikte olması kaydıyla, hakaret veya iftira 

                                                
241 Tüketen-tüketilen norm ilişkisi ve bunun seçimlik hareketli suçları da kapsayan çeşitleri hakkında 
bkz.: İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.458-459, 468-471.  
242 Bu konuda, yukarıda işleme dayalı manipülasyon suçuna ilişkin içtima başlığı altındaki 
açıklamalara da bakılmalıdır.  
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içeren gerçeğe aykırı bilgi, haber ve yorumlar bağlamında da içtima söz konusu 

olabilir243. Savaş zamanı açısından ise bilgileye dayalı manipülasyonu oluşturan 

hareketler, savaşta yalan haber yayma (TCK. m.323) suçu kapsamında 

değerlendirilebilir.  

Asal-yardımcı norm ilişkisi, TCK.’dan başka, ceza hükmü içeren bazı 

kanunlardaki suçlar bakımından da ortaya çıkabilir. Örneğin, bilgiye dayalı 

manipülasyonu oluşturan gerçeğe aykırı açıklamaların, başkalarını kötüleyici bir 

özellik taşıması halinde TTK.’da öngörülen haksız rekabet suçu (TTK. m.64) veya 

sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan bir haberin, aynı zamanda 

bir bankanın itibarını zedeleyici bir içeriğe sahip olması durumunda Bank.K.’da 

düzenlenen itibarın zedelenmesi suçu (Bank.K. m.158) da gerçekleşebilir.  

Yukarıdaki – belgede sahtecilik suçları hariç – tüm örneklerde, bilgiye dayalı 

manipülasyon ile sözü edilen suçların cezası karşılaştırılacak ve bunun sonucunda 

eğer diğer kanunlardaki suçların cezası daha ağırsa, Ser.PK. m.47’nin 

başlangıcındaki hüküm gereği, bilgiye dayalı manipülasyona ilişkin norm, yardımcı 

norm niteliğini kazanacağından, gerçekte uygulama alanı bulmayacaktır. Aksi 

yöndeki bir sonuçta ise, bütün normlar asal olarak karşı karşıya gelecek ve bu 

durumda diğer içtima kurallarına başvurulacaktır. Yukarıda bahsedilen ihtimallerde, 

normlar arasında özellik-genellik gibi yorum ilkelerine başvurulmasını gerektirecek 

bir ilişki bulunmadığından, gerçek anlamda birden fazla ihlal söz konusu olacak ve 

tek fiille birden çok değişik suçun işlenmesi bağlamında, farklı neviden fikri içtima 

(TCK. m.44) kuralı uyarınca fail, daha ağır cezayı gerektiren bilgiye dayalı 

manipülasyondan dolaylı sorumlu olacaktır. Buna karşılık belgede sahtecilik 

suçlarıyla ilgili olarak, TCK. m.212’deki açık düzenleme sebebiyle, hem sahtecilik 

hem de bilgiye dayalı manipülasyondan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacaktır.   

Bunun dışında bilgiye dayalı manipülasyon suçunu oluşturan ihmali hareket 

ile Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’de öngörülen ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğüyle 

                                                
243 Alman hukukunda bilgiye dayalı manipülasyonu oluşturan hareketlerin, hakaret, iftira, kötüleme 
gibi şeref ve saygınlığa karşı suçlar bağlamındaki durumu için bkz.: Arlt, s.275 vd.    
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ilişkili Ser.PK. m.16 ve özellikle 16/A’ya aykırılığı içeren suç tipleri arasındaki ilişki 

de kanımızca asal-yardımcı norm ilişkisi kapsamında değerlendirilebilir. Zira söz 

konusu hükmün, ilgili maddelere yönelik her türlü aykırılığı cezalandırmak istediği 

ve bu yönüyle zımni nitelikte yardımcı norm özelliğini taşıdığı244, dolayısıyla bilgiye 

dayalı manipülasyon suçunun unsurlarının mevcut olması halinde uygulanmayacağı 

söylenebilir.  

Öte yandan bilgiye dayalı manipülasyonun tipik hareketleri, özellikle ihmali 

hareket bakımından, aynı zamanda Ser.PK.’ya dayalı olarak çıkarılan çeşitli 

yönetmelik ve bilhassa tebliğ hükümlerinin ihlali ve dolayısıyla Ser.PK. m.47/A-

f.1’e düzenlenen kabahat de işlenmiş gibi görünür. Fakat yine asal-yardımcı norm 

ilişkisinin farklı bir görünümü olarak, Kab.K. m.15/f.3’teki açık hüküm gereği fail 

hakkında, yalnızca bilgiye dayalı manipülasyon suçundan dolayı yatırım 

uygulanacaktır. Kabahat dolayısıyla sorumluluk, eğer herhangi bir sebeple suç 

nedeniyle yaptırım uygulanamıyorsa gündeme gelecektir245.  

Görünüşte içtima hallerinden başka, bilgiye dayalı manipülasyonla ilişkili 

gerçek içtima durumları da söz konusu olabilir. Örneğin, bilgiye dayalı 

manipülasyon, işleme dayalı manipülasyonla birlikte, aynı manipülatif planın bir 

parçasını oluşturabilir. Bu bağlamda yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin, 

gerçeğe aykırı açıklamalarla desteklenmesi veya önce gerçeğe aykırı beyanlarda 

bulunulması, devamında bu beyanlara uygun işlemlerin gerçekleştirilmesi suretiyle 

manipülatif planın başarı şansı artırılabilir. Her ne kadar söz konusu hareketler, 

objektif ve özellikle sübjektif bakımdan bir birliktelik içinde bulunmakta ve 

manipülasyon üst başlığı altında ortak bir şekilde değerlendirilmekte ise de burada 

                                                
244 “Yardımcı normlar çoğunlukla kanunda bulunması olası boşluk ve eksiklikleri tamamlama 
görevini üzerine almış normlardır…Yardımcı normlar bazen kendilerinin bu niteliklerini açık olarak 
gösterirler, bazen ise normların arasındaki ilişkiler incelenerek ve kanun koyucunun iradesi 
araştırılarak aynı sonuca varılır” (İçel, ‘v.d.’, İçel Suç Teorisi, s.459, ayrıca bkz.: 471-472).  
245 Alman hukuku açısından, hem suç hem de kabahat olarak düzenlenen manipülasyon fiillerinin 
birlikte ortaya çıkmaları halinde, kabahatin kural olarak [yardımcı normun sonralığı (Subsidiarität) 
niteliğinde, Alman Kabahatler (Düzene Aykırılıklar) Kanunu m.21/f.1 uyarınca] geri çekileceği, ancak 
cezanın, örneğin davanın düşmesi sebebiyle uygulanamaması halinin bunun dışında olduğu (Alman 
Kabahatler Kanunu m.21/f.2) belirtilmiştir (Sorgenfrei, s.267).  
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birbirinden farklı, iki ayrı ihlal gerçekleştirilmiş olacaktır246. Bu ihlaller arasında 

zincirleme suç veya fikri içtima gibi istisnai ilişkiler bulunmadığından, gerçek içtima 

uygulanacak ve fail her iki suçtan da sorumlu olacaktır. Bunun gibi, özellikle 

bilgileri açıklamama hareketiyle ilişkili olarak, açıklama yükümü altındaki kişilerin, 

bu bilgileri kullanarak yarar sağlamaları veya bir zararı bertaraf etmeleri halinde, 

ihmali hareketle bilgiye dayalı manipülasyonun yanı sıra, içeriden öğrenenlerin 

ticareti suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.1] da işlenmiş olacak ve sorumluk yine 

gerçek içtimaa göre belirlenecektir.  

Diğer taraftan, bilgiye dayalı manipülasyonun, bir suç işleme kararının icrası 

kapsamında, değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi, örneğin belirli aralıklarla 

gerçeğe aykırı özel durum açıklamalarının yapılması veya yalan haberlerin yayılması 

ihtimalinde, gerçek anlamda ortada çok sayıda ihlal bulunmasına ve kural olarak 

sorumluluğun buna göre belirlenmesinin gerekmesine rağmen, zincirleme suç 

istisnası (TCK. m.43/f.1) gereği, tek suç işlenmiş sayılarak faile, Kanunda belirtilen 

oranda artırılmış bir ceza verilecektir. Ancak burada, hukuksal olarak aynı suçun icra 

hareketi niteliğinde olan hareketlerin tekrarlanmasının, örneğin bir televizyon 

programında, birden fazla gerçeğe aykırı açıklamalar yapılmasının, zincirleme suç 

kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulamak gerekir. Çünkü bu gibi 

durumlarda, esasen ortada, hukuksal anlamda bir fiil ve bir suç bulunmakta olup, 

suçların çokluğu, dolayısıyla içtimaı söz konusu değildir.                   

4. Yaptırım 

Bilgiye dayalı manipülasyon suçu, işleme dayalı manipülasyonla aynı bentte 

yer aldığından ve bentteki tüm suçlar için ortak bir ceza öngörüldüğünden, söz 

konusu suçun yaptırımına ilişkin daha önce yapılan açıklamalar, genel olarak burada 

da geçerlidir. Bu sebeple bu başlık altında yalnızca bilgiye dayalı manipülasyona 

özgü olarak ortaya çıkabilecek bazı durumlara değinilecektir.  

                                                
246 Oysa Alman ve İtalyan düzenlemelerinde bu fiiller, tek bir suçun seçimlik hareketleri olarak 
düzenlenmiştir.  
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Öncelikle, cezalandırmanın temel unsuru olan kusurluluk kapsamında, 

özellikle bilgileri açıklamama hareketi açısından haksızlık hatası (TCK. m.30/f.4) 

söz konusu olabilir. Failin, bilgilerin açıklanmasına yönelik normun varlığını ve 

kapsamını bilmemesi247, başka bir deyişle, açıklama yapılmasına ilişkin emirde 

hataya düşmesi248 ve bu hatasının kaçınılmaz olması halinde, kusurluluk mevcut 

olmayacağından ceza yaptırımı uygulanamayacaktır249. Buna karşılık hatanın 

kaçınılabilir olması ihtimalinde ise, fail kusurlu kabul edilerek cezalandırılacak ve 

fakat bu durum, temel cezanın tayininde dikkate alınabilecektir250.  

Cezalandırmayla ilgili olarak işaret edilmesi gereken ikinci husus ise, bilgiye 

dayalı manipülasyonun basın yoluyla işlenmesi halinde, ceza davasının Basın 

Kanunu’nun 26. maddesinde öngörülen süreler içerisinde açılması koşuludur251. Bu 

kapsamda Ser.PK.’daki suçlar için muhakeme şartı olarak SPK.’nın yazılı 

başvurusunun gerekmesi (Ser.PK. m.49) de sözü geçen dava süreleri bakımından 

dikkate alınmalıdır252.      

Ceza yaptırımının dışında, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ve 

müsadere gibi güvenlik tedbirleri, bilgiye dayalı manipülasyon suçunda da uygulanır. 

Bu tedbirlere ilişkin olarak, yukarıda işleme dayalı manipülasyon suçuyla bağlantılı 

yapılan saptamalar, burada da geçerlidir. Keza bilgiye dayalı manipülasyonu da 

                                                
247 “…failin kendisini bilgi vermekle yükümlü saymadığı için bilgi vermemesi halinde, hukuki bir 
yanılma mevcuttur, zira fail kendisine bir mükellefiyet yükleyen hukuk kaidesi hakkında 
yanılmaktadır” (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.145). Ayrıca bkz.: Sorgenfrei, s.265; Schröder, 
s.213.  
248 Alman doktrininde, haksızlık hatası bağlamında, haksızlık bilincinin konusunu, icrai suçlarda 
belirli bir fiile ilişkin hukuksal yasağın (Verbot) oluşturduğu, ihmali suçlarda ise sözü edilen bilincin, 
belirli bir hareketin yapılmasına yönelik hukuksal bir emri (Gebot) kapsadığı belirtilmiş ve bu 
hususlardaki hata halleri de yasak hatası (Verbotsirrtum) ve emir hatası (Gebotsirrtum) şeklinde 
adlandırılmıştır (Jescheck, s.575. Karş. Hakeri, s.255 vd.).  
249 Kaçınılabilirlik değerlendirmesi, somut olayın özellikleri ve bilhassa failin kişisel nitelikleri 
dikkate alınarak yapılacaktır (Sorgenfrei, s.265; Schröder, s.213). Bu bağlamda, uygulamada, hisseleri 
borsada işlem gören bir anonim ortaklığın yetkililerinin, bu sıfatlarıyla, genellikle açıklama 
yükümlülüğünü bildiklerinin kabul edileceği, dolayısıyla hatanın kaçınılabilir olduğu sonucuna 
varılacağı ileri sürülmüştür (Schröder, s.213).     
250 Bkz.: TCK. m.30/f.4’e ilişkin gerekçe. 
251 Alman hukukunda zamanaşımıyla ilişkili olarak, Bavyera (Bayern) Eyaleti Basın Kanunu 
çerçevesindeki değerlendirmeler için bkz.: Trüsted, s.164 vd.  
252 Basın Kanunu m.26/f.6’ya göre, “Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan 
suçlarda, izin veya karar için gerekli başvurunun yapılmasıyla dava açma süresi durur. Durma süresi 
iki ayı geçemez”. Kanımızca SPK.’nın başvurusu da bu kapsamda değerlendirilebilir.   
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kapsayan ve adli para cezasını nispi hale getiren Ser.PK. m.47/f.2’deki hüküm 

bakımından da daha önce yapılan açıklamalara bakılmalıdır.   

III. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARMA SUÇU  

A. Genel Olarak 

Örtülü kazanç aktarma suçu, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(6)’da 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye değinmeden önce, Ser.PK.’nın geçirdiği 

değişiklikler bağlamında söz konusu suçun durumuna kısaca bakmakta yarar vardır. 

Buna göre inceleme konusu suçun Kanunun ilk halinde de yer aldığı253, Kanunda 

1992 ve 1999 yıllarında yapılan kapsamlı değişikliklerde içerik itibariyle büyük bir 

farklılığın ortaya çıkmadığı saptanmaktadır254. Suçun, Kanunun ilk halinden itibaren, 

                                                
253 Ser.PK.’nın ilk halinde, 47. maddede yer alan düzenleme şu şekildedir: “Diğer kanunlara göre 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; 
a) (…)  
(3) Bu Kanunun (…)15’inci maddesinin 3’üncü fıkrası, (…) hükümlerine aykırı hareket edenler, (…) 
Fiilin önem ve mahiyetine göre ayrı ayrı veya birlikte hükmolunmak üzere yüzbin liradan bir milyon 
liraya kadar ağır para cezası ve 1 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile, (…) cezalandırılırlar”. 
Maddede atıf yapılan 15. maddenin 3. fıkrası ise, “Hisse senetleri halka satılan bir anonim ortaklık; 
yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir 
teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi 
işlemlerde bulunarak yıllık karını azaltamaz” hükmünü içermektedir.  
254 1992’de yapılan değişiklikler çerçevesinde, 15. maddeye iki yeni fıkra eklenmiş, 47. maddede ise, 
fıkra ayırımı yapılmaksızın 15. maddenin tamamına atıfla bu suç düzenlenmiştir. Dikkat çeken bir 
başka husus ise, suçun, yalnızca para cezasıyla karşılanan fiiller arasına dâhil edilmesidir. Söz konusu 
hüküm şöyledir: “Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde: 
A) (…)  
(B) (…) 
4. (…)15 (…) maddeleri, (…) aykırı hareket edenler, (…) 100 milyon liradan 500 milyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
Birinci fıkranın (A) ve (B) bendleri uyarınca verilecek ağır para cezaları üst sınırla bağlı olmaksızın 
suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından az olamaz. 
Bu maddede öngörülen cezaların verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen cezalar yarı 
oranında artırılarak hükmolunur. Cezaların artırılabilmesi için daha önce verilen cezanın infazı şartı 
aranmaz”. 
1999’da yapılan ve mevcut düzenlemenin de esasını oluşturan değişikliklerde ise, 15. maddeye yeni 
bir fıkra eklenmiş ve diğer fıkralara da bazı ilaveler yapılmıştır. Bu noktada, maddenin son fıkrasında 
belirtilen ve incelenen suçu oluşturan işlemlerin önüne “örtülü” ifadesinin konulmasına ve kârın yanı 
sıra malvarlığının azaltılmasının da öngörülmesine dikkat çekmek gerekir. Aynı değişiklikler 
kapsamında 47. maddede ise, 15. maddenin son fıkrasındaki işlemlere atıf yapılarak ve ayrıca hapis 
cezasını da gerektiren fiiller arasına sokularak, söz konusu suç düzenlenmiştir. Buna ilişkin gerekçede, 
“Bu Kanun ile getirilen değişikliklere paralel olarak, cezai müeyyideler gözden geçirilmiş ve yasal 
temellere oturtulan yeni fiiller mahiyet ve önemlerine göre cezai hükme bağlanmıştır. Mevcut Kanun 
maddesinin (A) bendinin ilk üç alt bendi esas itibariyle muhafaza edilmiş ve… Ayrıca sermaye 
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halka açık anonim ortaklıklarda temettü (kâr) dağıtım esaslarını içeren Ser.PK. 

m.15’e atıf yapılmak suretiyle düzenlendiği görülmektedir. Yeri gelmişken belirtelim 

ki bu düzenleme biçimi, -ceza normu niteliğini taşımayan hükümlere yollama 

yapılarak öngörülen tüm suçlarda olduğu gibi- özellikle suçun unsurlarının 

belirlenmesi noktasında önemli sakıncaları bünyesinde barındırmaktadır. Örtülü 

kazanç aktarma suçunun mevcut kanuni tanımı aşağıdaki gibidir: 

Ser.PK. m.47: Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç 

oluşturmadığı takdirde; 

A) (…) 

6. Bu Kanunun 15 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen işlemlerde 

bulunarak kârı veya mal varlığı azaltılan tüzel kişilerin yetkilileri ve bunların 

fiillerine iştirak edenler, 

 (…) 

her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı iki yıldan beş yıla kadar 

hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

B) (…) 

 C) (…) 

Birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca verilecek para cezaları üst 

sınırla bağlı olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından 

az olamaz.  

Maddede yollama yapılan ve suçun unsurlarını büyük ölçüde içeren 15. 

maddenin son fıkrası ise şöyledir: 

Ser.PK. m.15/f.6: Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya 

sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir 

teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel 

uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz. 

                                                                                                                                     
piyasası bakımından taşıdıkları önem gözetilerek, örtülü kazanç aktarımı ve karşılıksız repo işlemleri 
suç teşkil eden fiiller olarak tanımlanmıştır” denilmiştir.             
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Yukarıdaki hükümler çerçevesinde örtülü kazanç aktarma suçuyla korunan 

hukuksal değer irdelendiğinde, ilk planda halka açık anonim ortaklıkların 

malvarlığının ve bununla bağlantılı olarak söz konusu ortaklığın hisselerine yatırım 

yapan tasarruf sahiplerinin menfaatlerinin korunmak istendiği ifade edilebilir255. Zira 

kazanç elde etmek amacıyla kurulan ortaklıkların sağladıkları gelirlerin, geniş 

anlamda malvarlıklarının, ortakların veya ortaklığın hak ve menfaatlerine uygun 

olarak harcanması esastır. İnceleme konusu suçu oluşturan ve sözü edilen kazanç 

veya malvarlığının örtülü bir şekilde belirli birtakım kişilere aktarılmasını 

sonuçlayan hareketler ise, doğrudan halka açık anonim ortaklıkların ve bunun 

özellikle küçük ortaklarının çıkarlarına zarar vermektedir256.  

Bununla birlikte söz konusu fiiller, sermaye piyasasının bütünlüğü içinde, 

nihai olarak piyasanın işlevselliğine de zarar vermekte, dolayısıyla bu fiilleri 

yasaklayan ve ceza yaptırımına bağlayan normlar, ilgili ortaklığın ve ortakların 

çıkarlarıyla beraber, piyasanın güvenilirliğini de korumaktadır257. Ser.PK. m.15 

                                                
255 Bu bağlamda Ser.PK. m.15/f.6’nın amacının, halka açık anonim ortaklıkların ihraç ettikleri hisse 
senedini satın alan yatırımcıların, bu ortaklıktan bekledikleri kârın korunması olduğu (Karababa, 
s.104. Karş. Tekinalp, s.74) söylenmiştir. Tanör de burada söz konusu olan işlemleri, “kâr gizleme” 
operasyonu olarak nitelemiştir. Bkz.: Tanör, Taraflar, s.130.      
256 Doktrinde, ortaklıkların temel varoluş nedeninin ortaklarına çıkar sağlamak olduğu, ortaklıkların 
elde ettikleri kazancı doğrudan ortaklara dağıtabileceği gibi, finansal durumlarını güçlendirmek 
amacıyla bünyelerinde tutabilecekleri ve bunun da dolaylı olarak ortakların yararına olduğu ifade 
edildikten sonra, bazı durumlarda söz konusu kazancın ortaklıkla ilişkili bazı kişilere örtülü işlemlerle 
aktarılarak, ortaklıktan çıkarı olanların bundan faydalanmasının engellendiği, ortakların 
(yatırımcıların/tasarruf sahiplerinin) gelir kaybına neden olan bu tür muvazaalı işlemlerin Ser.PK. 
m.15/f.6 uyarınca yasaklandığı (Akbulak, Akbulak, s.386-387) belirtilmiştir. Konuyla bağlantılı 
olarak ayrıca, örtülü kazanç aktarma suçunun, ortaklığın yönetimine katılması sınırlı olan küçük 
ortakların menfaatlerini koruduğu, bu amaçla hâkim ortakların ve ilişkili kişilerin örtülü biçimde 
ortaklığın kârını veya malvarlığını azaltıcı işlemlerinin yasaklandığı (Nahit Akar Karasu, “Örtülü 
Kazanç ve Sermaye Aktarımı”, Banka ve Finans Hukuku, Panel ve Seminer Notları, İstanbul, 
İstanbul Barosu Yayınları, 2009, s.355-356) ileri sürülmüştür. Benzer şekilde örtülü kazanç aktarımı 
yasağının küçük tasarruf sahiplerini koruduğu görüşü için bkz.: Hamdi Yasaman, Şirketler Hukuku 
ve Sermaye Piyasası Hukuku ile İlgili Makaleler, Mütalâalar, Bilirkişi Raporları, İstanbul, Vedat 
Kitapçılık, 2006, s.253. Tanör, söz konusu düzenlemenin küçük hissedarları yakından ilgilendirdiğini, 
fakat bu gibi yollardan haklı çıkarları kaybolanların yalnızca küçük ortaklar olmadığını vurgulamıştır 
(Tanör, Taraflar, s.130).           
257 Konuyu ortakların rızasının geçerliği bağlamında ele alan Erman, “Bu fiili suç saymakla korunan 
hukuki menfaat sadece ortakların mali haklarının teminat altına alınması olmayıp, sermaye piyasasının 
dürüst bir şekilde işlemesini ve gelişmesini sağlamaktır” (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.63) 
ifadelerini kullanmıştır. Tanör de “Şirketlerin kârının istenildiği gibi azaltılıp-artırılmasına olanak 
sağlayan, dolayısıyla temettü verimliliği gibi tasarrufçuları birinci dereceden ilgilendiren bu gibi 
eylemlere bizde sıkça rastlanması, iç ve dış yatırımcıların piyasaya olan güvenlerini aşındıran 
hususların önde gelenleri arasındadır” (Tanör, Taraflar, s.130) diyerek, dolaylı bir biçimde söz 
konusu düzenlemelerin piyasanın işlevselliğiyle olan ilişkisine işaret etmiştir.   
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incelendiğinde, halka açık anonim ortaklıklarda kâr dağıtımının, konuyla ilgili genel 

hükümlerden farklı olarak, yatırımcıları teşvik edici birtakım esaslara tabi tutulduğu, 

kârın gizlenmesine yönelik işlemler için hukuki ve SPK. bağlamında idari yolların 

öngörüldüğü ve nihayet son fıkrada da örtülü işlemlerle kazanç aktarımının 

yasaklandığı görülecektir. Burada son tahlilde, Kanunun 1. maddesinde ifade edilen 

tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın ekonomik kalkınmaya etkin ve 

yaygın bir şekilde katılmasını sağlama amacı kapsamında, piyasanın gelişerek 

işlevsel hale gelmesinin hedeflendiği ifade edilebilir. 

Öte yandan örtülü kazanç aktarma fiilleri, vergi hukuku bakımından da önem 

taşımakta olup, bu fiiller, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK.’da) da özel olarak 

düzenlenmiştir258. Söz konusu düzenlemenin temel amacı, örtülü kazancın kurumlar 

vergisi matrahından indirilmesini yasaklayarak, Hazine’nin gelir kaybına uğramasını 

önlemektir259. Aradaki benzerlik sebebiyle, Ser.PK. hükümlerinin yorumlanmasında, 

KVK.’nın ilgili maddelerinden de yararlanılabileceği söylenebilir260.         

Bu başlık altında son olarak, örtülü kazanç aktarımının gerçeğe aykırılıkla 

ilişkisine değinmek gerekir. İncelenen suçu oluşturan fiiller, gerçek durum olan 

kazanç aktarımını örten, bunu olduğundan farklı bir biçimde, normal bir işlem gibi 

gösteren bir nitelikte olup, bu yönüyle gerçeğe aykırılık kavramı kapsamındadır. 

B. Suçun Unsurları 

1. Maddi Unsur 

Örtülü kazanç aktarma suçunun kanuni tanımı esas alındığında, bir bütün 

olarak suçun maddi unsurunu oluşturan tipik hareket ve netice Ser.PK. m.15/f.6’da 

                                                
258 KVK.’nın 11. maddesinde vergi mükellefi kurum kazancının tespitinde, transfer fiyatlandırması 
yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların indirilemeyeceği belirtildikten sonra, 13. maddede bu 
durum ve sonuçları öngörülmüştür. Öte yandan benzer bir hüküm mülga KVK.’nın 17. maddesinde de 
yer almakta olup, buradaki düzenleme ile Ser.PK. m.15/f.6 arasında önemli benzerlikler 
bulunmaktadır.   
259 Akbulak, Akbulak, s.388.  
260 Aynı yönde Karasu, s.359.  
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belirtilen işlemlerde bulunarak, tüzel kişilerin kârını veya malvarlığını azaltmak 

şeklinde tespit edilebilir. Görüldüğü üzere burada, işlemlerde bulunma hareketi ile 

kârın veya malvarlığının azaltılması neticesinden oluşan iki alt unsur bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bunların ayrı ayrı ele alınması uygun olacaktır.   

Dikkat edilirse maddi unsuru meydana getiren tipik hareketlerin içeriği, suçun 

kanuni tanımından doğrudan düzenlenmemiş, bunun yerine Kanunun bir başka 

hükmüne atıfta bulunulmuştur. Bu sebeple hareket alt unsurunun kapsamının 

belirlenmesinde söz konusu hüküm esas alınacaktır. Atıf yapılan Ser.PK. 

m.15/f.6’daki düzenlemenin içeriğini irdelemeden önce, atıf sisteminin bir sakıncası 

olarak gösterilebilecek tereddütlü bir duruma işaret etmek gerekir. Buna göre, kanuni 

tanımda 15. maddenin son (yani 6.) fıkrasında belirtilen işlemlerden ve kârı veya 

malvarlığı azaltılan tüzel kişilerden söz edilirken, yollama yapılan fıkrada, örtülü 

işlemlerin yanı sıra, bunların doğurduğu neticelerden de kârını ve/veya malvarlığını 

azaltma şeklinde bahsedilmiş ve bu neticelerin herhangi bir tüzel kişinin değil, halka 

açık anonim ortaklığın bünyesinde ortaya çıkması öngörülmüştür. Başka bir 

anlatımla, burada atıf yapan normla atıf yapılan normun kimi ifadeleri birbiriyle 

çelişik gözükmekte, gereksiz bir tereddüde yol açmaktadır. Bu noktada, suçun kanuni 

tanımında 15. maddenin son fıkrasının tamamına yollama yapılmadığı, sadece burada 

belirtilen işlemlerin esas alındığı, dolayısıyla bu işlemlerin sebep olduğu netice 

bakımından, suçun tanımındaki kârını “veya” malvarlığını azaltma ibaresinin geçerli 

olduğu, ancak aynı tanımda yer alan tüzel kişi deyiminin halka açık anonim ortaklık 

olarak anlaşılması gerektiği yönünde bir yorum yapılabilir.  

Bu saptamalardan sonra m.15/f.6 hükmü incelendiğinde, burada somut bir 

işlemden ziyade, tarafları, niteliği ve neticesi öngörülmüş bulunan ve örtülü işlem 

olarak anılan hareketlerin söz konusu olduğu belirtilmelidir. Buna göre işlemlerin 

birinci ve aynı zamanda işlem neticesinde kârı veya malvarlığı azalacak olan tarafı, 

halka açık anonim ortaklıklardır. Söz konusu ortaklıklar, hisse senetleri halka arz 

edilmiş olan veya pay sahibi sayısının 250’yi aşması sebebiyle halka arz edilmiş 

sayılan anonim ortaklıklardır [Ser.PK. m.3/f.1-b.(g), m.11/f.1]. Dolayısıyla belirtilen 

niteliği taşımayan, halka kapalı anonim ortaklıklar veya diğer tüzel kişiler, bu 
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kapsamda değildir261. İşlemlerin ikinci ve aynı zamanda kazancın aktarılmasının söz 

konusu olduğu tarafı, halka açık anonim ortaklıklarla belirli ilişkileri olan diğer bir 

teşebbüs veya şahıstır262. Sözü edilen ilişkinin, yönetim, denetim veya sermaye 

bakımından, doğrudan veya dolaylı bir nitelik taşıması mümkündür263. Yönetim, 

denetim veya sermaye bağlantısı, arada bir veya daha fazla kişi olmadan mevcutsa 

doğrudan, aksi takdirde ise dolaylı ilişki şeklindedir. Kapsamı konusunda bir 

sınırlama yapılmayan dolaylı ilişkide önemli olan husus, bahsi geçen kriterler 

temelinde bir irtibatın kurulabilmesidir264.  

Halka açık anonim ortaklıklar ile yukarıda belirtilen çerçevede ilişkili olan 

kişiler arasındaki işlemlerin, örtülü işlem niteliğini taşıması ve halka açık anonim 

ortaklıkların kârını veya malvarlığını azaltmaya elverişli olması gerekir. Kanunda 

örtülü işlemin ne anlama geldiği açıklanmamış265 ve işlemin konusu 

belirtilmemiştir266. Fakat bu hususta, sınırlayıcı olmayan önemli bir örneğe yer 

verilmiştir267. Buna göre, emsallerinden bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel 

                                                
261 Doktrinde, halka açık anonim ortaklığın ilişkili olduğu iştirak veya bağlı ortaklıkların da bu 
kapsamda kabul edilmesi gerektiği, zira söz konusu kurumların taraf olduğu işlemlerin de dolaylı 
olarak halka açık anonim ortaklığın kârını veya malvarlığını azaltabileceği ileri sürülmüştür (Akbulak, 
Akbulak, s.389-390).  
262 Teşebbüs kelimesinin tüzel kişileri ve kişi birliklerini kapsadığı, şahıs sözcüğünün ise yalnızca 
gerçek kişileri ifade ettiği (Tekinalp, s.75) belirtilmiştir.   
263 KVK. m.13/f.2’de, benzer kriterlerle öngörülen kişilerden başka, ortakların yakınlarından ve 
vergilendirme düzeyi esas alınarak, Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen ülke veya bölgelerdeki kişilerden 
de söz edilmiştir.  
264 Tekinalp, s.76. Doktrinde yönetim itibariyle doğrudan ilişkili kişiler olarak, halka açık anonim 
ortaklıkların yönetici konumundaki yetkililerinden bahsedilmiş, ortaklıktaki sermayeleri nedeniyle 
yönetimi etkileyebilecek diğer kişiler ise dolaylı ilişkiye örnek gösterilmiştir. Denetim açısından, 
ortaklığın denetçileri, müfettişler ve bağımsız dış denetçiler, sermaye bakımından ise, ortaklar ve 
ortakların akrabaları dâhil, ilişkili bulunduğu diğer kişiler sayılmıştır (Akbulak, Akbulak, s.394-395). 
Bu noktada özellikle uygulamadaki örnekler bağlamında, halka açık anonim ortaklıkların grup şirketi 
niteliğindeki tüzel kişilerle olan ilişkilerine dikkat çekmek gerekir.    
265 Doktrinde haklı olarak bu durum eleştirilmiştir: “Örtülü işlemlerden neyin anlaşılacağı belli 
değildir. Ne olduğu belli olmayan, tanımı ve unsurları bulunmayan bir fiilden dolayı ceza yargılaması 
yapılması ve sanığın yaptırıma maruz kalması Ceza Hukukunun genel ilke ve esaslarına aykırıdır” 
(Sumer, s.63).  
266 Mülga KVK. m.17’de örtülü kazanç aktarımının söz konusu işlemler; mal veya hizmet alım satımı, 
imalat, inşaat işlemleri (f.1), kiralama veya kiraya verme işlemleri (f.2), ödünç para alma veya verme 
işlemleri (f.3) ve aylık, ikramiye, ücret veya benzeri ödeme işlemleri (f.4) şeklinde sayılmıştır. 
Yürürlükteki KVK. m.13’te ise tüm bunları kapsayan bir ifade olarak, mal veya hizmet alım ya da 
satımı deyimine yer verilmiştir. Bu işlemlerle ilgili örnekler için bkz.: Akbulak, Akbulak, s.395-400.    
267 Kanundaki “…gibi örtülü işlemlerde bulunarak” ifadesi, burada belirtilen durumun yalnızca bir 
örnek olduğunu, başka örtülü işlemlerin de olabileceğini göstermektedir. Karş. Yasaman, s.252-253; 
Karasu, s.356.   
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uygulamak, örtülü işlemlerin başında gelmektedir268. Kanımızca bu örnekten yola 

çıkarak örtülü işlemler, arada yönetim, denetim veya sermaye ilişkisi olmadan 

gerçekleştirilen benzer nitelikteki işlemlerden makul olmayan farklılıklar içeren veya 

böyle bir ilişki olmasaydı hiç yapılmayacak ya da farklı bir şekilde yapılacak olan ve 

kârı veya malvarlığını azaltmaya elverişli işlemler olarak tanımlanabilir269.  

Söz konusu örnek bakımından emsal kavramı ve bunun tespiti son derece 

önemidir. Burada halka açık anonim ortaklıkların, herhangi bir ilişkileri olmayan 

kişilerle yaptıkları aynı veya benzer nitelikteki işlemler (iç emsal) veya aynı konuda 

faaliyet gösteren ve yapı itibariyle eşdeğer özellikler taşıyan ortaklıkların benzer 

işlemleri (dış emsal) ya da ilgili mevzuatta belirtilen ölçü veya örnekler (kanuni 

emsal) emsal teşkil edebilir270.                               

Bundan başka yapılan işlemin, tespit edilen emsale göre bariz bir farklılık 

içermesi, başka bir deyişle bu farklılığın önemli olması gerekir271. Dolayısıyla 

emsallerine göre makul sayılabilecek ayrılıklar bu kapsamda değildir272. Bu noktada 

bedelsiz olarak yapılan işlemlerin durumu tereddüt oluşturabilir273. Zira bu 

işlemlerde emsalleriyle karşılaştırılabilecek bir fiyat, ücret veya bedel 

bulunmamaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, emsallerine göre bariz bedel 

farkı içerme, örtülü işlemlerin bir örneği olup, söz konusu işlemler başka şekillerde 

                                                
268 Mülga KVK. m.17’de, “emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük” ölçütü esas 
alınmışken, yürürlükteki KVK. m.13/f.1’de “emsallere uygunluk ilkesine aykırı” tespit edilen bedel 
veya fiyatlarla yapılan işlemler, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak 
tanımlanmış, emsallere uygunluk ilkesi ise, aynı maddenin 3. fıkrasında, “…ilişkili kişilerle yapılan 
mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin 
bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder” biçiminde tarif 
edilmiştir.   
269 “Esasen örtülü kazanç dağıtımı şirketin üçüncü şahıslara vermeyeceği bir menfaatin ortağın ya da 
yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer şahıs 
ve teşebbüslerin elde etmesini sağladığı zaman ortaya çıkmaktadır” (Akbulak, Akbulak, s.391).  
270 Akbulak, Akbulak, s.391-393. KVK. m.13/f.4’te, kurumların ilişkili kişilerle yapacakları 
işlemlerde emsallere uygun fiyatı tespitte başvurabilecekleri yöntemler düzenlenmiş ve hatta 5. 
fıkraya göre bu konuda Maliye Bakanlığı ile anlaşarak yöntem belirlemesi yapılabileceği 
öngörülmüştür.   
271 Erman, bariz farklılığın bulunmasının yeterli olmadığını, bu farkın ekonomik sebeplerle 
açıklanamamasının da gerekli olduğunu ifade etmiştir (Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.62).   
272 Mülga KVK.’dan farklı olarak, yürürlükteki KVK.’da yalnızca emsale uygun olmamadan 
bahsedilmiş, bu uyumsuzluğun derecesi düzenlenmemiştir.  
273 Mülga KVK. m.17’de, mal veya hizmet alım satımı, imalat, inşaat işlemlerine özgü olarak, 
bunların bedelsiz olarak gerçekleştirilmesi de açıkça hüküm altına alınmıştır.  



 323 

de ortaya çıkabilir. Bu sebeple bedelsiz işlemler de bu çerçevede 

değerlendirilmelidir274.    

Hareket alt unsuru kapsamında son olarak, kârı veya malvarlığını azaltmaya 

elverişli ihmali hareketlerin tipik sayılıp sayılamayacağı üzerinde durmakta yarar 

vardır. Gerek suçun kanuni tanımında gerekse atıf yapılan hükümde, “işlemlerde 

bulunarak” ifadesinin kullanılmış olması karşısında, hareketsiz kalmanın, başka bir 

deyişle herhangi bir işlem yapmamanın genel olarak tipik olmadığı söylenebilir. 

Ancak hareketsiz kalma, zımni olarak, örneğin bir feragat şeklinde 

yorumlanabiliyorsa, bu durumda da bir işlem yapılmış olarak kabul edilebilir275. 

Diğer taraftan, yapılmış bir işlemin hükümlerinin icrası sırasında hareketsiz 

kalınması ve bu suretle kazanç aktarılması, bahsedilen ihtimalin dışındadır.    

Maddi unsurun oluşması için tipik hareketlerin yapılması yeterli olmayıp, 

halka açık anonim ortaklığın kârının veya malvarlığının azaltması neticesinin de 

gerçekleşmesi şarttır. Bu yönüyle örtülü kazanç aktarma suçu, neticeli bir suç ve aynı 

zamanda suçun konusu üzerinde bir zararın meydana gelmesi arandığından bir zarar 

suçu niteliğini taşımaktadır276. Dolayısıyla örtülü işlemler, kârda veya malvarlığında 

herhangi bir azalmaya yol açmamışsa suçun maddi unsuru oluşmayacaktır. Bundan 

                                                
274 Doktrinde, bedelsiz veya ivazsız işlemlerle de örtülü kazanç aktarımının olabileceği 
belirtilmektedir (Akbulak, Akbulak, s.401-402). Öte yandan temettü dağıtımına ilişkin Seri:IV, No: 27 
Tebliği’nin 7. maddesinde, halka açık anonim ortaklıkların, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu 
gibi kişi veya kurumlara önemli miktarlarda bağışta bulunmaları veya kârdan pay ayırmaları 
durumunda, bu ödemelerin Kanunun 15. maddesinin son fıkrasına (örtülü kazanç aktarımına) 
girebilecek bir sonuç doğurmamasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.    
275 Tekinalp, buradaki işlem kavramının geniş yorumlanması gerektiğini belirterek, ihmali hareketleri 
de bu kapsamda değerlendirmiştir: “İşlemler, hizmet, vekalet, eser, alım/satım veya ortaklık gibi tipik 
veya atipik bir sözleşmeden veya davranıştan veya kaçınmadan doğabilir. Mesela, teşebbüs veya 
şahsın yararına ihaleye girilmemesi, yüksek fiyat verilmesi, bazı işlerin onlara nakledilmesi gibi. 
Hükümdeki ‘işlem’ kelimesini geniş olarak anlamak zorunluluğu vardır. Çünkü, uygulamada, kârı 
azaltıcı işlemlerin çoğu, iş nakli veya işin başkalarına bırakılması ile gerçekleştirilmektedir. Finans 
masraflarının yüklenilmesi veya yükletilmesi de ‘işlem’in kapsamı içine girer” (Tekinalp, s.77). 
Benzer şekilde, halka açık bir anonim ortaklığın rüçhan hakkını kullanmayarak örtülü kazanç aktarımı 
yaptığı iddiasını içeren bir olaya ilişkin olarak verilen bir bilirkişi raporunda, “…halka açık anonim 
ortaklığın yaptığı veya yapmadığı (bir diğer ifadeyle aktif veya pasif olarak iştirak ettiği) herhangi bir 
işlemle kazanç aktarımında bulunması…” (Yasaman, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası 
Hukuku, s.253) halinin, Ser.PK. m.15/f.6 kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Kanımızca 
suç düzenlemesi açısından, ceza hukukunda kıyas yasağı ve dar yorumun esas olması (TCK. m.2/f.3) 
bağlamında Kanunda bu yönde bir açıklığa yer verilmesi doğru olacaktır.       
276 Gerçeğe aykırılık-suç ilişkisi bakımından ise bu düzenleme biçimi, gerçeğe aykırılığın belirli bir 
neticeye neden olmasının arandığı haller kapsamına girmektedir. Bkz.: İkinci Bölüm, I, E, 5, d.   



 324 

başka, söz konusu netice ile örtülü işlemler arasında nedensellik bağlantısı da 

bulunmalı, ortaya çıkan sonun objektif olarak faile isnat edilebilmelidir. Aksi 

takdirde, örneğin ortaklık bünyesindeki bir başka işlem veya genel ekonomik durum 

nedeniyle oluşan azalmalar faile isnat edilemez.  

Kârın azalması, örtülü işlem olmasaydı daha fazla kârın elde edilebilecek 

olmasına rağmen, bu işlem sebebiyle daha düşük bir kârın meydana gelmesini ifade 

etmektedir277. Eğer ilgili işlemin kâra etkisi yoksa sadece zararı artırıyorsa, bu 

durumda malvarlığında azalma nedeniyle tipik netice gerçekleşmiş olacaktır278. Öte 

yandan Kanunda, azalmanın miktarı ve niteliğiyle ilgili bir belirleme yapılmamış 

olup, her türlü azalma bu kapsamdadır279. Keza bu suç açısından, ortaklığın kârının 

veya malvarlığının azalması esas olup, ilişkili kişinin malvarlığında zaman veya 

değer bakımından uyumlu bir artışın olup olmadığını araştırmaya gerek yoktur280. 

Maddi unsur başlığı altında son olarak, suçun failine değinmek gerekir. 

Kanunda bununla ilgili olarak, yukarıda açıklanan tipik hareketlerle kârı veya 

malvarlığı azaltılan tüzel kişilerin yetkililerinden söz edilmiş, ayrıca bunların 

fiillerine iştirak edenlere de işaret edilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, buradaki 

tüzel kişilik halka açık anonim ortaklık olup, suçun faili de bu ortalığın yetkilileridir. 

Dolayısıyla bu suç, yalnızca söz konusu sıfatı taşıyan kişilerin işleyebileceği özgü 

suç niteliğini taşımaktadır. Burada ortaklığın tüm yetkilileri değil, somut olayda tipik 

hareket ve neticeyi meydana getiren, örneğin ilgili kararın alınmasına katılan kişiler 

fail olarak sorumlu olacaktır. Kanundaki “bunların fiillerine iştirak edenler” ifadesi 

suça iştirake ilişkin olup, bu konuya aşağıda değinilecektir.  

                                                
277 Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.62.  
278 Ser.PK. m.15, 1999 yılında 4487 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce, maddede yalnızca yıllık 
kârın azaltılması öngörülmüştü. Yapılan değişiklikle kârın yıllık olması şartı kaldırıldığı gibi, 
malvarlığını azaltma neticesi de ilave edilmiştir. Değişiklik öncesi düzenleme çerçevesinde Erman, 
kârın etkilenmeyip, yalnızca zararın artması halinde suçun maddi unsurunun gerçekleşmeyeceğini, her 
ne kadar zararın artmasının ileriki yıllarda edinilecek kârın zararın kapatılmasına tahsis edilmesi 
noktasında kârı etkilemesi söz konusu ise de böyle bir yorumun kıyası ifade edeceğini (Erman, 
Şirketler Ceza Hukuku, s.62) vurgulamıştır   
279 Bu bağlamda azalmanın, ölçülebilir nitelikte bir maddi menfaat şeklinde olması gerektiği, örneğin 
kefaletin doğurduğu riskin ölçülebilir olmadığı veya takip edilme ihtimali doğurmayan bir borç için 
verilen kefaletin böyle bir neticeyi ortaya çıkarmayacağı (Karasu, s.360-361) ileri sürülmüştür.  
280 Akbulak, Akbulak, s.402-403.  



 325 

2. Manevi Unsur 

Manevi unsur açısından suçun kanuni tanımına bakıldığında, burada taksiri 

ifade edebilecek açık bir düzenlemenin bulunmadığı görülmekte, dolayısıyla suçun 

yalnızca kasten işlenebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple failin, suçun 

maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi şarttır. Daha açık bir 

anlatımla, kastın varlığı için, halka açık anonim ortaklığın yetkilisi sıfatıyla, tarafları 

halka açık anonim ortaklık ve ilişkili kişilerin olan ve örtülü bir nitelik taşıyan bir 

işlemin yapıldığı, örneğin emsallerine göre bariz biçimde farklı fiyat, ücret veya 

bedelin uygulandığı, bu işlemin sonucunda halka açık anonim ortaklığın kârının veya 

malvarlığının azaltılacağı bilinmeli ve istenmelidir. Söz konusu durumların, dikkat 

ve özen yükümlülüğüne aykırılık veya TTK. m.20/f.2’nin ifadesiyle basiretli bir 

işadamı gibi hareket etmeme dolayısıyla ortaya çıkması halinde, kast 

bulunmayacağından, suçun manevi unsuru oluşmayacaktır.  

Kastın türleri bakımından ise, Kanunda sınırlayıcı nitelikte herhangi bir ifade 

mevcut olmadığından, doğrudan kastın yanı sıra, olası kast da manevi unsur için 

yeterlidir. Failin, örtülü işlemlerin niteliğini ve halka açık anonim ortaklığın kârının 

veya malvarlığının azalacağını muhtemel görmesine rağmen fiili işleyerek bunu 

kabullenmesi durumunda olası kastla hareket ettiği söylenebilecektir.  

Kastın dışında, Kanunda belirli bir amaç veya saike yer verilmemiş olup, 

failin kastını hazırlayan düşüncenin veya failin gayesinin, manevi unsur açısından bir 

önemi yoktur281.   

 

Öte yandan failin suçun maddi unsurları bilmemesi, örneğin işlemin ilişkili 

bir kişiyle yapıldığı veya fiyat, ücret ya da bedel itibariyle bariz bir farkın bulunduğu, 

keza işlem neticesinde kârda veya malvarlığında bir azalma olacağı konularındaki 
                                                
281 “Failin saiki önemli değildir: bu hareketleri yapmakla güdülen gaye ortakları dolandırmak olmayıp 
da, matrahı düşürmek suretiyle vergi kaçırmak olsa dahi, suçun manevi unsuru gerçekleşir” (Erman, 
Şirketler Ceza Hukuku, s.63-64).   
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bilgisizliği veya yanlış bilgisi kastını kaldıracaktır. Bu hususta taksirinin varlığı 

saptansa bile, yukarıda da belirtildiği gibi, suçun manevi unsuru bakımından taksir 

yeterli görülmediğinden, ceza sorumluluğu doğmayacaktır. Buna karşılık işlemlerin 

hukuksal niteliği ve sonuçlarıyla ilgili hata kastı kaldırmayıp282, kusurluluk 

kapsamında haksızlık hatası içinde ele alınabilecek bir ihtimaldir.  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Örtülü kazanç aktarma suçunun, yukarıda incelenen maddi ve manevi 

unsurlarının gerçekleştiğinin saptanması, karine olarak hukuka aykırılık unsurunun 

da varlığını gösterir. Bu karineyi ortadan kaldıracak ve fiilin ve sebep olduğu 

neticenin hukuka uygun olarak ortaya çıkmasına yol açacak nedenler yönünden konu 

irdelendiğinde ise, suçun kanuni tanımında özel bir düzenlemenin yapılmadığı, 

koşulları varsa genel hukuka uygunluk nedenlerinin bu açısından da 

uygulanabileceği ifade edilmelidir. Bu noktada, ilgili kanuni düzenlemeler 

çerçevesinde, örneğin grup şirketlerinin finansal durumunun düzeltilmesine dönük 

yetkili kamu merciinin emrinin yerine getirilmesi ve özellikle halka açık anonim 

ortaklıkların pay sahiplerinin (ortakların) oluşturduğu genel kurul kararlarının 

ilgilinin rızası (TCK. m.26/f.2) bağlamındaki durumu tartışılabilir.  

Doktrinde, ortakların, emsallerine göre bariz farklılık içeren ve böylece kârın 

azalmasına sebep olan bir işleme, bu niteliklerini bilerek rıza göstermelerinin söz 

konusu olabileceği belirtilmiş, ancak Kanunda ortaklığın kârının azaltılmasının 

yasaklandığı ve suçla korunan hukuksal değerin ortakların finansal haklarını 

korumadan ibaret olmadığı, sermaye piyasasının dürüst bir şekilde işlemesinin ve 

gelişmesinin de sağlanmak istendiği gerekçesiyle, ortakların rızasının geçerli 

olmadığı sonucuna varılmıştır283. Öte yandan burada, halka açık anonim ortaklığı 

yönlendirme gücü olan ortaklara karşı diğer ortakların korunmasının ve buna bağlı 

olarak sermaye piyasasının işlevselliğinin temininin esas olduğu, gerçekleşmesi zor 

olsa da tüm ortakların onayının bulunduğu bir işlem (örneğin yönetim kurulu 
                                                
282 Karş. Akbulak, Akbulak, s.403.  
283 Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.63.  
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üyelerine, emsallerinden açıkça farklı bir ücretin ödenmesi) açısından ilgilinin 

rızasının geçerliliği de ileri sürülebilir.   

C. Suçun Özel Oluşum Biçimleri 

1. Suça Teşebbüs 

Örtülü kazanç aktarma suçu, neticeli bir suç olması sebebiyle teşebbüse 

uygun bir yapıya sahiptir. Buna göre, halka açık bir anonim ortaklığın kârında veya 

malvarlığında azalma meydana getirmeye elverişli örtülü bir işlemin yapılmaya 

başlanmasından, örneğin bu yönde bir karar alınmasına ilişkin hareketlerden, azalma 

neticesinin gerçekleşmesine kadar devam eden süreçte (suç yolunda), failin elinde 

olmayan nedenlerle işlemin tamamlanamaması veya işlemin yapılmasına rağmen 

neticenin oluşmaması halinde suça teşebbüs hükümleri (TCK. m.35) kapsamında 

ceza sorumluluğu ortaya çıkacaktır284. Burada özellikle, örtülü işlem bağlamında 

emsallerine göre bariz farklılığın, dolayısıyla elverişli icra hareketinin bulunup 

bulunmadığının, işlemin yapıldığı andaki (ex ante) şartlara göre tespit edilmesi 

gerektiğini vurgulamakta yarar vardır. Keza failin elinde olmayan nedenlerle 

tamamlanamama unsurunun, ortaklığın kendi bünyesinde, işlemi yapanların 

dışındaki diğer kişilerin engellemesiyle veya ortaklığın dışından gelen bir 

müdahaleyle gerçekleşebileceğine işaret etmek gerekir. 

Bundan başka, failin, örtülü işleme ilişkin icra hareketlerini gönüllü olarak 

yarıda bırakması veya azalma neticesinin gerçekleşmesini kendi çabalarıyla önlemesi 

durumunda, gönüllü vazgeçme hükümleri (TCK. m.36) devreye girer ve fail, örtülü 

kazanç aktarma suçuna teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz. Eğer suç, örneğin bir 

kurul kararı çerçevesinde iştirak halinde işleniyorsa ve suç ortaklarından biri veya 

birkaçı gönüllü olarak suçun işlenmesinden vazgeçmiş ve bu bağlamda fiilin 

işlenmemesi ya da neticenin meydana gelmemesi için elinden gelen tüm gayreti 

göstermişse, suç ister diğerleri tarafından tamamlanmış olsun, isterse kendi 

                                                
284 Karş. Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.62-63.  
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çabalarından bağımsız, başka bir sebeple işlenememiş olsun, şahsi olarak yine de 

gönüllü vazgeçmeden yararlanabilecektir (TCK. m.41).  

2. Suça İştirak 

Örtülü kazanç aktarmada, her ne kadar örtülü işlemin yapısal bir gereği olarak 

birden fazla kişinin bulunması söz konusu ise de suçun kanuni tanımında yalnızca 

kârı veya malvarlığı azaltılan taraf yetkilileri fail olarak cezalandırılmaktadır. Bu 

sebeple örtülü kazanç aktarma suçu, normatif temelde tek failli bir suçtur. Bununla 

birlikte, ortada bir tüzel kişiliğin bulunması itibariyle suçun çoğunlukla birden çok 

kişinin katılımıyla işleneceği söylenebilir. Nitekim Kanunda “bunların fiillerine 

iştirak edenler” ibaresiyle iştirak hükümlerine dikkat çekilmiştir.  

Bu kapsamda örneğin, ortaklığın kârını veya malvarlığını azaltacak örtülü bir 

işleme dair kurul kararının alınmasına katılan kişiler, birlikte suç işleme kararı ve 

ortak, işlevsel bir hâkimiyet koşulları çerçevesinde, müşterek fail olarak sorumlu 

olacaklardır. Keza ortaklardan bazılarının, yönetim kurulu üyelerini tehdit ederek 

veya ikna ederek örtülü işlemin yapılmasını sağlamaları halinde, dolaylı fail veya 

azmettiren olarak sorumluluk doğacaktır. Bunların dışında, suçun işlenişine yönelik 

her türlü maddi veya manevi nedensel katkı sağlayanlar, yardım eden olarak 

cezalandırılacaktır. Ayrıca vurgulamak gerekir ki, örtülü kazanç aktarmanın özgü bir 

suç niteliğini taşıması sebebiyle, yalnızca halka açık anonim ortaklık yetkilileri fail 

olarak sorumlu tutulacak, bu sıfatı taşımayanlar, katkılarına göre azmettiren veya 

yardım eden konumunda olacaklardır (TCK. m.40/f.2).  

Burada son olarak, örtülü işlemde halka açık anonim ortaklığın karşısındaki 

ilişkili taraf olarak, örtülü kazanç elde edenlerin durumunu da ele almak gerekir. 

Eğer bu kişiler, aynı zamanda kârı veya malvarlığı azaltılan halka açık anonim 

ortaklığın yetkilisi iseler, bu sıfatlarıyla ve yine söz konusu azalma neticesi sebebiyle 

sorumlu olacaklardır. Ancak böyle bir durum yoksa salt örtülü kazanç edinme 

hareketi, suça iştirak kapsamında değerlendirilmemelidir. Zira kanun koyucu, örtülü 

işlemin zorunlu iki tarafından yalnızca kazanç aktaran tarafın cezalandırılmasını 
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öngörmüştür. Ne var ki, karşı taraf, ilgili işlemin tarafı olmanın ötesinde, azmettirme 

veya yardım etme niteliğinde suçun işlenişine katkıda bulunmuşsa sorumluluğuna 

gidilebilir285.  

3. Suçların İçtimaı 

Örtülü kazanç aktarma suçunun içtima edebileceği suçların başında güveni 

kötüye kullanma suçu (TCK. m.155) gelmektedir. Zira halka açık anonim ortaklık 

yetkililerinin, kanunlara uygun olarak, bir bütün halinde ortaklığın çıkarları 

kullanılmak üzere zilyedliği devredilmiş malvarlığı üzerinde, ilişkili kişiler yararına 

işlem yapmaları, zilyedliğin devir amacı dışında bir tasarruf olarak her iki suça da 

vücut verebilecektir. Bu durumda uygulanacak normu belirleyebilmek için, Ser.PK. 

m.47’nin başlangıcında yer alan ve maddenin daha ağır cezayı gerektiren 

düzenlemeler karşısında, özel norm olarak öncelikle uygulanmasını engelleyerek, 

onu yardımcı norm haline getiren hükmün dikkate alınması ve her iki suçun, nitelikli 

halleri de içeren soyut cezalarının karşılaştırılması gerekmektedir286. Buna göre, 

güveni kötüye kullanma suçunun, halka açık anonim ortaklık yetkilileri açısından da 

söz konusu olabilecek nitelikli hali için öngörülen hapis cezasının üst sınırı daha 

fazla olduğundan, örtülü kazanç aktarma suçuna ilişkin düzenleme, yardımcı norm 

olarak geriye çekilecek ve uygulanmayacaktır287. Benzer bir durum, halka açık 

                                                
285 Alman hukukunda zorunlu şeriklik (notwendige Teilnahme) başlığı altında, karşılaşma suçlarında 
kanunun belirli suç ortağını cezalandırıp, diğerini cezasız bıraktığı hallerde, cezalandırılmayan suç 
ortağının ilgili suç tipindeki zorunlu rolünü aşarak, cezalandırılan fiile katkı sağlaması halinde 
azmettiren veya yardım eden şeklinde sorumluluğunun söz konusu olabileceği, ancak her suç tipi 
açısından konunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiği, örneğin cezalandırılmayan zorunlu suç ortağını 
koruyan normlarda, söz konusu ortağın hiçbir şekilde cezalandırılamayacağı da ifade edilmektedir 
(Jescheck, s.632-633; Kindhäuser, s.305). Toroslu ise söz konusu kişilerin, gerek suçtaki zorunlu 
hareketleri gerekse bundan farklı veya bunun ötesindeki hareketleri dolayısıyla iştirak hükümleri 
kapsamında sorumlu tutulamayacakları görüşündedir (Toroslu, s.228-229).  
286 Konuyla ilgili SPK. uygulaması hakkında, “…çoğu zaman sermaye piyasası suçları dolandırıcılık 
ve emniyeti suiistimal suçlarının özel halleri gibi göründüğü için ticari ilişkili kişilerle kurulamaması 
gibi hallerde buna rağmen malvarlığını azaltan bir işlem varsa TCK’nın 155. maddesindeki emniyeti 
suiistimal uygulamasına da gitmek mümkün. Bu da bizim zaman zaman yaptığımız bir uygulama. 
İlişkili kişilerde olmayan ilişkilerde suç duyurularını bu şekilde yapıyoruz” (Karasu, s.361) açıklaması 
yapılmıştır.  
287 TCK. m.155/f.2’ye göre güveni kötüye kullanma suçunun meslek ve sanat, ticaret veya hizmet 
ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin 
gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis 
ve üç bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Buna karşılık örtülü kazanç aktarma suçunun 
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anonim ortaklık statüsündeki bankalar açısından da söz konusu olup, bu kurumların 

yetkililerinin örtülü kazanç aktarımı niteliğindeki fiilleri, Bank.K. m.160’daki 

zimmet suçunu da oluşturabilir288. Bu suçun gerektirdiği hapis cezası, her iki sınır 

açısından da daha ağır olduğundan, cezalandırma Bank.K.’ya göre yapılacaktır. 

Sonuç olarak, Ser.PK. m.47’deki hüküm bağlamında, cezalar arasındaki farklılıklar 

nedeniyle, güveni kötüye kullanma ve zimmet suçlarının unsurlarının oluşmayacağı 

istisnai durumların dışında, doğrudan örtülü kazanç aktarma suçundan dolayı 

cezalandırmanın son derece sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede suça ilişkin 

düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilebilir.  

Bunun dışında örtülü kazanç aktarımında sahte belge kullanılması halinde, 

belgede sahtecilik suçlarıyla içtima gündeme gelecek ve TCK. m.212 gereği her iki 

suçtan da ayrı ayrı ceza verilecektir.  

Son olarak, örtülü kazanç aktarımının, aynı suç işleme kararıyla birden fazla 

işlenmesi durumunda zincirleme suç kuralları uygulanacaktır. Burada fiillerin 

birbirinden bağımsız olması önemli olup, aynı işlem kapsamındaki kazanç 

aktarımları tek fiil olarak değerlendirilir ve suçların çokluğu, dolayısıyla içtima söz 

konusu olmaz289.               

                                                                                                                                     
gerektirdiği ceza, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para 
cezasıdır. Dikkat edilirse burada gerek hapis gerekse adli para cezalarının alt ve üst sınırları 
birbirinden farklıdır. Hapis cezalarının adli para cezalarından daha ağır olmasından hareketle, söz 
konusu cezalar karşılaştırmada esas alındığında, üst sınırı daha fazla olan TCK. m.155/f.2’nin 
uygulanması ve fakat Ser.PK. m.47’deki iki yıllık alt sınırın da göz önünde bulundurulması gerektiği 
söylenebilir. TCK. m.44 bağlamında ileri sürülen bu görüş için bkz.: Koca, Üzülmez, s.426-427. Öte 
yandan, güveni kötüye kullanmanın, Ser.PK. kapsamındaki bir ihraççı olarak halka açık anonim 
ortaklığın malvarlığı üzerine, yetkilileri tarafından işlenmesi noktasında, cezaların yarı oranında 
artırılmasını öngören Ser.PK. m.48’in de bu bağlamda dikkate alınması gerekmektedir.     
288 Nitekim Bank.K.’nın kanunlaşma sürecinde, hükümetin teklif ettiği tasarı metninde örtülü kazanç 
aktarma ve edinme fiilleri ayrı bir suç olarak öngörülmüşken, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu 
fiillerin zimmet suçunun bir unsuru olduğu gerekçesiyle, sözü edilen düzenlemenin tasarı metninden 
çıkarılmasına karar verilmiştir. Bkz.: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 01.07.2005 tarih, 1/1007 Esas ve 
48 Karar no.lu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Diğer taraftan, SPK.’nın 23.07.2007 - 27.07.2007 
tarih ve 2007/30 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen kararında, “Halka açık bankalar ile bu 
bankaların çalışanlarına ait vakıflar arasında yapılan taşınmaz kiralama ve satış işlemlerinin 
SPKn’nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü kapsamına girecek sonuç doğurmaması ve yatırımcıların 
hak ve yararlarının korunması için, kiralama ve satış sözleşmesi yapılmadan önce Kurulumuzca 
listeye alınmış bir gayrimenkul değerleme şirketine ekspertiz raporu düzenlettirilmesi zorunludur” 
denmektedir.   
289 Karş. Erman, Şirketler Ceza Hukuku, s.63.  
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D. Yaptırım 

Örtülü kazanç aktarma suçu, manipülasyon suçlarıyla aynı bentte yer almakta 

olup, bu bent için öngörülen ortak ceza, söz konusu suçu da kapsamaktadır. 

Dolayısıyla bununla ilgili olarak yukarıda manipülasyon suçları bağlamında yapılan 

açıklamalar burada da geçerlidir. Bununla birlikte örtülü kazanç aktarma suçuna 

özgü bazı noktalara dikkat çekmekte yarar vardır.  

Yaptırıma ilişkin hususlara değinmeden önce, cezaların uygulanmasının 

temel unsuru olan kusurluluk kapsamında, zorunluluk haline işaret etmek gerekir. 

Buna göre, örneğin halka açık anonim ortaklık yetkililerinin, finansal durumu 

itibariyle iflas tehlikesi içindeki bir grup şirketine, bu tehlikeden kurtarma 

zorunluluğu altında örtülü olarak kazanç aktarması ihtimalinde, üçüncü kişi lehine 

zorunluluk hali gündeme gelebilir. Ancak burada tehlikenin ağır ve muhakkak 

olması, ilgili şirketin tehlikeye bilerek neden olduğunun (örneğin hileli iflas 

durumunun) bilinmemesi, tehlikeden başka surette korunma olanağının bulunmaması 

ve orantılılık koşulları özellikle araştırılmalıdır. Tüm bu koşullar mevcutsa 

kusurluluk ortadan kalkacağından, ceza sorumluluğu doğmayacaktır.  

Ceza yaptırımının uygulanmasında, örtülü işlemler sonucunda halka açık 

anonim ortaklığın kârında veya malvarlığında oluşan azalmanın miktarı önemlidir. 

TCK. m.61/f.1-b.(e) uyarınca hâkim, somut olayda cezaların alt ve üst sınırları 

arasında temel cezayı belirlerken, meydana gelen zararın ağırlığını göz önünde 

bulundurmak zorundadır290.  

Öte yandan güvenlik tedbirleri kapsamında, halka açık anonim ortaklık 

yetkilileri, suçun işlenişinde yönetim veya denetim yetkilerini kötüye kullanmış 

olacaklarından, bu yetkilerin hapis cezasının infazında sonra da belirli bir süreyle 

kullanılması yasaklanacaktır (TCK. m.53/f.5). Kazanç müsaderesi bakımından ise, 

suçun konusunu oluşturan maddi menfaatlerin, halka açık anonim ortaklığa ve bu 

                                                
290 Yukarıda değinilen Bank.K. tasarısında ise, suçun kanuni tanımında açıkça, suçun konusunu 
oluşturan değerin azlığı nedeniyle cezanın üçte birden yarıya kadar indirileceği öngörülmüştür.   
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bağlamda ortaklara iadesi mümkün olduğundan, söz konusu güvenlik tedbiri 

uygulanmayacaktır291.         

IV. KARŞILIKSIZ REPO SUÇU  

A. Genel Olarak 

Karşılıksız repo suçu, Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(7)’de düzenlenmiştir. Söz 

konusu suç tipi Kanunun ilk halinde yer almamakta olup, Ser.PK.’da 1999 yılında 

4487 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle hüküm altına alınmıştır292. Esasen repo ve 

ters repo (menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı) işlemi, 

bu tarihten önce, Kanunda 1992 yılında gerçekleştirilen değişikliklerle293, sermaye 

piyasası faaliyeti olarak kanuni düzenlemeye kavuşturulmuştur294. Ancak sözü edilen 

                                                
291 Karş. Hondu, s.43.  
292 Ser.PK. m.47’de önemli değişiklikler yapan söz konusu Kanunun gerekçesinde, bu suçla ilgili 
olarak, “… Ayrıca sermaye piyasası bakımından taşıdıkları önem gözetilerek, örtülü kazanç aktarımı 
ve karşılıksız repo işlemleri suç teşkil eden fiiller olarak tanımlanmıştır” açıklamasına yer verilmiştir.              
293 1992 yılında kadarki durum ve konuyla ilgili gelişim süreci hakkında, “1980’lerin başında Türk 
mali piyasalarını sarsan banker skandallarına konu olan olayların başında, bankerlerin kolayca para 
toplayabilmek için müşterilerine geri alma taahhüdü vermeleri gelir. Bankerlerin bu taahhütlerini 
yerine getiremez duruma düşmeleriyle skandallar patlak vermeye başlamıştır. Bu sebepledir ki, 
Ödeme Güçlüğü İçindeki Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı KHK ye 45 sayılı KHK ile eklenen 
ek m. 29 ile ‘Menkul kıymet alım satım faaliyetinde bulunan kuruluşların, sattıkları menkul kıymetleri 
geri satın alma taahhüdünde bulunması yolunda belge verilmesi veya menkul kıymet üzerine meşruhat 
konulması’ yasaklanmıştır. Bu hüküm, bu kuruluşların menkul kıymetleri kendi mali 
yükümlülüklerini içeren senetler gibi kullanmalarını önlemek için getirilmiştir. Nedeni ise tasarruf 
sahiplerini korumak ve aracı kurumların mali güçlerini aşan taahhütleri nedeniyle ödeme güçlüğü 
içine düşmelerini önlemekti. / Ancak, zaman içinde şartlar değişmiş ve bütün dünyada uygulama alanı 
bulan repo işlemleri memleketimizde de bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı ilk duyan da Hazine 
ve Merkez Bankası olmuştur. / 1211 sayılı TC Merkez Bankası Kanunu’nun 52. maddesinde 3291 
sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle Merkez Bankasına açık piyasa işlemleri yaparken her türlü 
menkul kıymeti geri satın alma anlaşmasıyla satma ve geri alma yetkisi verilmiştir. Böylece, repo 
işlemleri kamu sektörü için yasallaştırılmış, ancak, mali piyasa kurumları kendileri için de yasallaştığı 
1992 Temmuz’una kadar bu işleri illegal olarak yapmak zorunda kalmışlardır” (Karslı, s.142) 
tespitleri yapılmıştır. Ayrıca bkz.: Sarı, s.22; Yetim, s.82.   
294 3794 sayılı Kanunla Ser.PK. m.30’da yapılan düzenlemeyle, repo ve ters repo işlemleri sermaye 
piyasası faaliyetleri arasında sayılmış ve SPK.’nın görev ve yetkilerini düzenleyen Ser.PK. m.22/f.1’e 
eklenen (k) bendi ile de Kurulun bu faaliyetle ilgili ilke ve esasları belirlemesi öngörülmüştür. 
Kanunun 22. maddesine ilişkin değişiklik gerekçesinde, “…Sermaye piyasasının hızlı bir gelişim 
sürecinde olması ve dinamik yapısı gözetilerek; mevzuatın, piyasanın ihtiyaçlarına paralel gelişmesini 
teminen, Kurulun, …piyasada yaygın biçimde yapılan, vadeli işlem sözleşmeleri ile menkul 
kıymetlerin geri satın alma veya satma taahhüdüyle alım satımı işlemlerine yasal bir çerçeve 
kazandırması… …öngörülmüştür” denilmiştir. SPK., söz konusu görev ve yetkisine dayalı olarak 
aynı yılda, Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ’i 
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dönemde karşılıksız repo yapılmasına ilişkin ayrı bir suç tipi öngörülmemiştir. 

Bununla birlikte, bir bütün halinde konuyla ilgili Tebliğ hükümlerini ihlal eden 

davranışlar, genel olarak SPK.’nın düzenlemelerine aykırı hareketleri bir suç olarak 

para cezasıyla cezalandıran Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(5) kapsamında 

değerlendirilmekteydi295. Özellikle 1994 yılında ve sonrasında ortaya çıkan 

karşılıksız repo fiillerine bağlı finansal sorunların etkisiyle, bu fiillerin özel olarak 

düzenlenmesi ihtiyacı doğmuş296 ve böylece -başta değinilen- 1999 yılındaki 

değişiklik ortaya çıkmıştır.         

Suçun yürürlükteki kanuni tanımı aşağıdaki şekildedir:  

Ser.PK. m.47: Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç 

oluşturmadığı takdirde; 

A) (…) 

7. Karşılıksız olarak sermaye piyasası araçlarının geri alım taahhüdü ile 

satımını yapan ilgili gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri, 

her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı iki yıldan beş yıla kadar 

hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

B) (…) 

 C) (…) 

                                                                                                                                     
(Seri: V, No: 7) çıkarmıştır. Çeşitli değişiklikler Tebliğ halen yürürlükte olup, inceleme konusu suçun 
unsurlarının belirlenmesi açısından önemlidir.   
295 Söz konusu hüküm, 1999 yılında madde metninden çıkarılmış ve bu hükümde öngörülen fiiller, 
mevcut düzenlemede olduğu gibi, Ser.PK. m.47/A’da idari para cezasıyla karşılanan kabahat olarak 
yaptırım altına alınmıştır.   
296 1994 yılında Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında 
Tebliğ’de, karşılıksız repoyu önlemek amacıyla değişiklik yapılmış ve repoya konu menkul 
kıymetlerin TCMB.’ye depo edilmesi düzenlenmiştir. Bununla ilgili olarak Küçüksözen, “Repo 
konusu menkul kıymetlerin TCMB’ye depo edilme zorunluluğu, 5.4.1994 tarihinde ilgili Tebliğe ek 
ve değişiklikler getiren Tebliğle getirilmiştir. Bundan önce repo konusu menkul kıymetlerin Takas ve 
Saklama Şirketi’nde veya yetkili kuruluşun kendi bünyesinde saklanması mümkün bulunmaktaydı. 
1994 yılında yaşanan finansal kriz sırasında birkaç aracı kurumun ödeme güçlüğüne düşmesindeki en 
önemli nedenlerden birinin, herhangi bir menkul kıymet olmadan açığa repo yapılması, dolayısıyla 
repo görünümü altında yatırımcıdan mevduat toplanması olması nedeniyle, açığa repo yapmayı 
önlemek, böylece yatırımcıyı koruyabilmek amacıyla, repo konusu menkul kıymetlerin TCMB’de 
‘depo’ edilmesi zorunluluğu getirilmiştir” (Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.195) ifadelerini 
kullanmıştır. Karş. Karslı, s.143; Sarı, s.23.     
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Birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca verilecek para cezaları üst 

sınırla bağlı olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından 

az olamaz.  

Karşılıksız repo suçuyla korunan hukuksal değere bakıldığında, konuyla 

ilgili düzenlemelerin temel olarak tasarruflarını repo-ters repo işleminde 

değerlendirme isteyen yatırımcıları korumayı amaçladığı belirtilebilir297. Bu amacı 

daha iyi ortaya koyabilmek için, repo ve ters işleminin dayandığı esasa kısaca 

değinmek gerekir.  

Normal bir repo-ters repo işleminde, işleme konu menkul kıymeti geri alım 

taahhüdü ile satmak isteyen ve bu menkul kıymeti geri satım taahhüdü ile almak 

isteyen iki taraf mevcuttur. Fon ihtiyacı içinde olan satıcı, sahip olduğu menkul 

kıymeti kesin olarak elden çıkarmadan (vadesinde faiz ilavesiyle bedelini ödeyerek 

geri almak suretiyle) fon sağlamayı hedeflemekte, alıcı konumundaki kişi ise, 

elindeki fon fazlasını, menkul kıymete riskleriyle birlikte uzun süreyle sahip olmadan 

(vadesinde faiz ilaveli bedelle satmak suretiyle) değerlendirmeyi düşünmektedir298. 

Esasen burada menkul kıymetlerin sağladığı teminat kapsamında ödünç para 

verilmesi söz konusudur299. Karşılıksız repoda ise, işlemin ve bu bağlamda verilen 

paranın karşılığını ve aynı zamanda teminatını oluşturan menkul kıymet 

bulunmamaktadır. Yapılan yatırımın menkul kıymet güvencesine sahip olmaması, 

özellikle kararlaştırılan vadede, geri alım taahhüdü çerçevesinde alınan paranın 

faiziyle öden(e)memesi ihtimalinde, yatırımcının zarar görmesine neden 

olabilmektedir. Dolayısıyla karşılıksız repo suçu, yatırımcıları, sözü geçen tehlikeye 

karşı korumaktadır.            

                                                
297 Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.153.  
298 Burada alıcı, büyük bir riske girmeden faiz geliri elde ederken, satıcı da uygun koşullarda fon 
temin etmektedir. Örneğin, satıcı konumundaki bankalar açısından, mevduattaki umumi disponibilite 
ve zorunlu karşılık oranlarına tabi olmadan fon sağlanması söz konusudur. Aracı kurumlar da repodan 
temin ettikleri fonları, daha avantajlı başka konularda değerlendirebilmekte, örneğin kredili işlemlerde 
müşterilerine yüksek faiz oranlarıyla fon kullandırabilmektedir. Bkz.: Sarı, s.23-25.      
299 Karslı, s.140; İnceoğlu, s.199. Bu yönüyle repo, para piyasası ile sermaye piyasası işlemlerinin iç 
içe olduğu bir işlem olarak da nitelendirilebilir.    
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Bundan başka söz konusu fiiller, ilgili yatırımcılar üzerinden piyasanın 

güvenilirliğini etkilediği gibi, işlemi yapan aracı kurum ve bankaların karşılıksız 

borçlanmaya bağlı olarak finansal durumlarının bozulması300 ve genel olarak 

piyasadaki fon akışının öngörülen düzenin dışında, denetimsiz bir biçimde 

gerçekleşmesi bir bütün olarak ekonomik sistemi de tehdit etmektedir301. Bu sebeple 

incelenen suç tipi, dolaylı olarak piyasanın işlevselliğini de korumaktadır.  

Karşılıksız reponun gerçeğe aykırılık kavramıyla ilişkisi irdelendiğinde,  

burada gerçekte mevcut olmayan bir menkul kıymetin geri alım vaadiyle satımının 

söz konusu olduğu, bu yönüyle yapılan işlemin gerçeğe aykırı bir nitelik taşıdığı ve 

suçun da böylece gerçeğe aykırılıktan doğan suç özelliğini elde ettiği ifade edilebilir.     

B. Suçun Unsurları 

1. Maddi Unsur 

Suçun kanuni tanımında maddi unsurunu oluşturan tipik hareket karşılıksız 

olarak sermaye piyasası araçlarının geri alım taahhüdü ile satımı şeklinde 

öngörülmüştür. Hareketin içeriğini incelemeden önce, hareketin ve bu bağlamda 

suçun konusu üzerinde durmakta yarar vardır. Kanundaki ifadeye göre satım 

işleminin konusunu, sermaye piyasası araçları oluşturmaktadır. Ser.PK. m.3/f.1-

b.(b) uyarınca sermaye piyasası araçları deyimi, menkul kıymetleri ve diğer sermaye 

piyasası araçlarını kapsayan bir üst terimdir. Ancak Menkul Kıymetlerin Geri Alma 

veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ hükümlerine göre repo ve 

ters repo işlemleri, yalnızca borçlanma aracı niteliğini taşıyan ve Tebliğde sınırlı 

sayıda gösterilen menkul kıymetler üzerinde gerçekleştirilebilir (m.5)302. Dolayısıyla 

                                                
300 Kaldı ki ilgili Tebliğ’de, karşılığı olan normal repo işlemleri için de işlem limitleri öngörülmüştür 
(m.11).  
301 Doktrinde fiktif repo olarak da anılan karşılıksız reponun, sözü edilen etkisiyle ilişkili olarak, 
“Fiktif repo; yoğun olarak yapılması durumunda, piyasa ve ekonomi için önemli sakıncalar 
taşımaktadır. Bu yönüyle karşılıksız para basmanın doğurabileceği olumsuz sonuçları içermektedir” 
(Yetim, s.6) saptamasında bulunulmuştur.  
302 Tebliğ’in 5. maddesinin son fıkrası, menkul kıymetleri temsilen TCMB. tarafından verilen 
makbuzlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca ihraç edilen borçlanma senetleri karşılığı verilen 
makbuzlar dışında, saklama makbuzları üzerinde işlem yapılamayacağını öngörmüştür.  
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suçun konusu sadece belirtilen menkul kıymetler ibaret olup, bunların dışındaki 

menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları bu kapsamda değildir303. 

Bundan başka, ilgili menkul kıymetin satımı karşılığında ödenecek para da suçun 

konusu olarak gösterilebilir.  

Yukarıdaki tespitlerden sonra tipik hareket ele alındığında, öncelikle menkul 

kıymetlerin geri alım taahhüdüyle satımının ifade ettiği anlamı saptamak ve bunun 

için de söz konusu işleme ilişkin süreci kısaca belirtmek gerekir. İlgili Tebliğe göre 

repo olarak anılan ve yetkili aracı kuruluşların kendi aralarında ya da gerçek veya 

tüzel kişilerle, borsada304 veya borsa dışında gerçekleştirdikleri bu işlemde, ilk olarak 

taraflar arasında münferit repo (ve işlemin karşısındaki kişi bakımından ters repo) 

işlemlerinin genel esaslarını ve bu bağlamda satıcının menkul kıymetleri satmayı ve 

vadesinde geri almayı (repo), alıcının da menkul kıymetleri almayı ve vadesinde geri 

satmayı (ters repo) karşılıklı olarak kabul ettiklerine dair bir taahhüdü içeren yazılı 

bir çerçeve sözleşmenin hazırlanması, daha sonra ise vade ve faiz oranı gibi şartlarda 

anlaşılarak somut bir menkul kıymete ilişkin tekil bir işlemin yapılması söz 

konusudur305. Bu sürecin devamında, ortaya çıkan işlemden doğan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi gündeme gelecektir. Bu çerçevede eğer repo yapan kişi yetkili bir 

aracı kuruluş ise, TCMB.’ye veya Takasbank’a bildirimde bulunularak depo 

hesaplarında devir yapılması istenecek, buna karşılık reponun herhangi bir gerçek 

veya tüzel kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise satışı yapılan menkul kıymet, 

depo edilmek üzere yetkili aracı kuruluşa tevdi edilecektir. Keza ters repo yapan 

karşı taraftan bedelin tahsil edilmesiyle tasarruf işlemleri tamamlanacaktır306. İşlemin 

vadesi geldiğinde ise, geri alım ve geri satım taahhütlerinin bir gereği olarak, daha 

                                                
303 Esasen repo ve ters işlemlerinin, 1992 değişiklikleri sonucu ilk defa düzenlendiği Ser.PK. m.22/f.1-
b.(k) ve m.30/f.1-b.(d)’de menkul kıymetler ibaresi yer almaktayken, Kanunda 1999 yılında 
gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında söz konusu ifade, daha üst bir kavram olduğu gerekçesiyle 
sermaye piyasası aracı olarak değiştirilmiş ve suç hükmünde de bu şekilde düzenlenmiştir.    
304 İMKB.’nin kendi içindeki piyasa ve pazar ayırımı kapsamında, Tahvil ve Bono Piyasası altında, 
Kesin Alım-Satım Pazarı’nın yanı sıra, Repo-Ters Repo Pazarı da bulunmaktadır. 
305 Borsa dışında gerçekleştirilen işlemler için yetkili aracı kuruluşlar, Tebliğin ekinde yer alan ve 
münferit işleme ilişkin bilgileri içeren bir dekont düzenlemek ve bir nüshasını karşı tarafa vermekle 
yükümlüdür. İspat aracı niteliğindeki bu belgenin borsadaki işlemler için düzenlenmesi zorunlu 
olmayıp, buradaki işlemleri ispat edici belgelerin, borsa yönetimince belirleneceği hüküm altına 
alınmıştır (Tebliğ, m.7).  
306 Belirtmek gerekir ki, borsadaki işlemler bakımından burada geçerli emir, fiyat ve takas kuralları 
esastır.  
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önce kararlaştırılan bedelin ödenmesi ve menkul kıymetin iadesi suretiyle süreç sona 

ermektedir.  

Bu oluşum, para alış verişi bağlamında, teminatlı bir ödünç işlemi olarak 

değerlendirildiğinde, burada menkul kıymetin devri karşılığında ödünç para 

verilmesi ve vadesinde faiziyle birlikte paranın ve menkul kıymetin karşılıklı olarak 

iadesi yolunda bir anlaşmanın yapılmasının ve buna ilişkin yükümlülüklerin ifa 

edilmesinin söz konusu olduğu ifade edilebilir.  

Sonuç olarak menkul kıymetlerin geri alım taahhüdü ile satımının, tarafların 

vadede geri alım ve geri satım taahhüdüyle birlikte münferit bir menkul kıymetin 

devri, bunun karşılığında ödenecek bedeller ve vade konusunda iradelerinin 

uyuşmasını kapsadığını, devamındaki sürecin yapılan satımdan kaynaklanan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini ifade ettiğini söylemek mümkündür. Burada 

özellikle geri alım ve geri satım vaatlerine dikkat çekmek gerekir. Zira bu unsur, repo 

ve ters repo işlemine karakterini vermekte, onu normal alım ve satımdan 

ayırmaktadır307.  

Tipik hareketle ilgili ikinci ve asıl önemli nokta, geri alım taahhüdüyle 

yapılan satımın karşılıksız olması, farklı bir deyişle satımın konusunu ve alınacak 

paranın teminatını teşkil eden menkul kıymetin bulunmamasıdır308. Karşılıksız olma, 

ilgili menkul kıymetin satıcının portföyünde bulunmamasının309 yanı sıra, belirli bir 

menkul kıymetin birden fazla repo işlemine konu edilerek satılması halini de 

kapsamaktadır. Bu son halde, işlemlerden biri karşılığı olan, gerçek bir nitelik 

                                                
307 Doktrinde, kesin satış olarak da adlandırılan olağan satım işlemleri bakımından da karşılıksız 
işlemlerin gerçekleştirildiği ifade edilmiştir: “…eğer repo olduğu resmi makamlardan saklanacaksa da 
-vergi vs problemi varsa- kesin satış gibi gösterilmekte ve bononun emanete alındığını gösterir bir 
emanet makbuzu düzenlenmektedir (…) …bazı durumlarda aynı yöntem kesin satış halinde bile 
uygulanmaktadır. Yani; aynı kıymet birden fazla kişiye satılmakta, karşılığında sadece emanet 
makbuzu verilmektedir. Birden fazla kişiye yapılan satış yüzünden, emanette bırakılan bonolar 
yatırımcı tarafından istendiğinde talep yerine getirilememektedir. Dolayısıyla mevcut olmayan 
kâğıtların, emanet makbuzu karşılığı (!) satışları yapılmış olmaktadır ki; bu da mevduat toplamanın 
bir başka türüdür” (Sarı, s.25).    
308 Bu durumda işlem, esasen bir sermaye piyasası faaliyetinden ziyade, para piyasası işlemi 
görünümündedir. Karş. Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.443.    
309 Tebliğin 10. maddesinin 2. fıkrasına göre, yetkili aracı kuruluşlar, repo işlemlerinde kendi 
mülkiyetlerinde olmayan menkul kıymetleri kullanamazlar. 
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taşırken, diğerleri karşılıksız durumdadır310. Ayrıca karşılıksız olma özelliği 

bakımından, işlem anı esas olup, bu hususun saptanmasında TCMB. veya 

Takasbank’taki depo hesapları önemli bir işleve sahiptir311. 

Kanunda, yukarıda değinilen tipik hareketten ayrı olarak, belirli bir netice 

öngörülmüş değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi tarafların münferit olarak ilgili 

işlem konusunda anlaşmaları yeterlidir. Bunun sonucunda somut olarak bir 

tehlikenin veya zararın meydana gelmesi aranmamıştır. Bu yönüyle karşılıksız repo, 

sırf hareket suçu ve soyut tehlike suçu özelliklerini taşımaktadır. Öte yandan Ser.PK. 

m.47/f.2 uyarınca, yapılan işlem sonucunda karşı taraftan alınan paranın vadesinde 

geri verilmeyerek menfaat sağlanmasının, karşılıksız repo suçu nedeniyle verilecek 

adli para cezasını etkilemesi de söz konusudur. 

Maddi unsur kapsamında son olarak suçun faili irdelendiğinde, kanuni 

tanımda karşılıksız satımı yapan ilgili gerçek kişilerle tüzel kişilerin yetkililerinden 

söz edildiği görülmektedir. Bu düzenlemeden hareketle, söz konusu işlemi 

gerçekleştiren herkesin suçun faili olabileceği, dolayısıyla suçun, özgü suç niteliğini 

taşımadığı söylenebilir. Ancak ilgili Tebliğ hükümleri dikkate alındığında, fail olarak 

özellikle yetkili aracı kuruluş görevlilerinin öne çıktığı da ifade edilmelidir. 

                                                
310 Yetim, s.6, 145-146.  
311 1999 yılında ve fakat karşılıksız repo suçu düzenlenmeden önce, güveni kötüye kullanma suçu 
isnadı çerçevesinde verilen bir bilirkişi raporunda, reponun karşılıksız olup olmadığının tespitiyle 
ilgili şu açıklamalar yapılmıştır: “…uygulamada, özellikle hazine bonoları çok kısa vadeli 
olduğundan, devletçe, bunların bastırılmasından vazgeçilmiş, bunun yerine bankalar, TC Merkez 
Bankasından belirli bir miktar hazine bonosu kayden alarak, yine bunları kayden repo işlemlerinde 
kullanmaktadırlar. / Bu itibarla, aslında, hazine bonoları basılıp bankalara teslim edilse, bankaların da, 
kendilerine teslim edilen bu bonoları repo yoluyla değerlendirirken, hangi müşteriye hangi no.lu 
bonoları (geri satın alma taahhüdü ile) sattıklarını bunların no.larını da makbuzlara kayıt ederek 
belirtmeleri gerekirken, bizzarur, bankalar, kendilerine basılı hazine bonosu verilemediği için, repoları 
kayden yapmakta ve makbuzlara hazine bonoları no.larını yazma olanaklı bulunmamaktadır. Bu 
olanaklı olsa, bankanın yaptığı reponun makbuzu üzerinde yazılı no.lu hazine bonolarının yedinde 
olup olmadığı kesinlikle saptama olanaklı idi. / Keyfiyet böyle olmayınca, bir bankanın yaptığı repo 
karşılığı aldığı parayı karşılar hazine bonosuna satarken sahip olup olmadığı, ancak global olarak, TC 
Merkez Bankası nezdindeki sahip olduğu hazine bonosu ve iç istikraz tahvillerinin tutarının, yapmış 
olduğu repo satışları tutarı ile mutabakat halinde olup olmadığı, daha doğru bir deyimle, sattığı (repo 
yaparak sattığı) hazine bonosu ve devlet iç istikraz tahvilleri tutarından fazla veya hiç olmazsa onlar 
kadar hazine bonosu veya devlet iç istikraz tahvilinde TC Merkez Bankası nezdinde malik olması ile 
kanıtlanmış olacaktır” (Oğuz İmregün, Bilirkişi Raporları (1999 Yılı), İstanbul, Filiz Kitabevi, 2003, 
s.336).           
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Vurgulamak gerekir ki, burada tüzel kişilerin tüm yetkilileri değil, yalnızca işlemi 

yapan ve iştirak kuralları kapsamında buna katılan görevliler sorumlu olacaklardır.  

2. Manevi Unsur 

Suçun kanuni tanımında manevi unsura ilişkin olarak ilave bir düzenleme yer 

almamakta olup, konuyla ilgili temel kurallara göre bir değerlendirme yapmak 

gerekir. Bu çerçevede manevi unsurun oluşumu açısından failin kasten hareket 

etmesi şart olup, taksirli hareketler tipik değildir. Dolayısıyla dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırılıktan kaynaklanan sübjektif durum, suçun manevi unsurunu 

karşılamayacaktır. Failin maddi unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi, bu 

bağlamda örneğin satımın belirli bir vadede geri alım vaadiyle yapıldığının ve en 

önemlisi karşılığının bulunmadığının bilinmesi ve istenmesi lazımdır.  

Kanuni tanımda manevi unsurla ilişkili bir düzenleme bulunmamasının bir 

başka sonucu, kastın türleri ortaya çıkmaktadır. Buna göre fiil, doğrudan kastın yanı 

sıra, olası kastla da işlenebilir. Örneğin, yetkili aracı kuruluş görevlisinin, kuruluşun 

portföyünde, işlemin karşılığını oluşturabilecek menkul kıymetin bulunmadığını 

muhtemel görmesine rağmen söz konusu işlemi yapması halinde olası kastın 

varlığından söz edilebilecektir. Ayrıca, Kanunda özel olarak öngörülmediğinden, 

failin kastını hazırlayan amaç veya saikin, manevi unsur açısından herhangi bir 

öneminin bulunmadığı da vurgulanmalıdır. 

Bundan başka, suçun maddi unsurlarına ilişkin olarak hataya düşülmesi, 

örneğin satımın geri alım vaadiyle yapıldığının veya karşılığının bulunmadığının 

bilinmemesi halinde, failin kasten hareket ettiği söylenemeyecektir. Bu konuda 

taksirin varlığı saptansa dahi, manevi unsur açısından kastın bulunması şart 

olduğundan, fiil suç teşkil etmeyecektir.      
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3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Karşılıksız repo suçunun yukarıda değinilen maddi ve manevi unsurlarının 

gerçekleşmesiyle birlikte, karine olarak hukuka aykırılık unsuru da oluşacaktır. Bu 

karineyi ortadan kaldıracak, fiilin hukuka uygun olarak ortaya çıkmasını sağlayacak 

nedenler açısından suçun kanuni tanımına bakıldığında, bu hususta özel bir 

düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. Elbette ki genel hukuka uygunluk 

nedenleri saklıdır.  

Burada repo işleminin karşı tarafının, yani ters repo yaparak menkul kıymetin 

geri satım taahhüdüyle alımını ve karşılığında bunun bedelini ödemeyi kabul eden 

alıcının, işlemin karşılıksız olmasına rıza göstermesinin etkisi üzerinde durmak 

gerekir. Bu ihtimalde taraflar, tamamen görünüşte bir repo ve ters repo işlemi 

yapmaktadır. Kanımızca diğer tarafın karşılıksız repoya rıza göstermesi, bu konudaki 

yasağa aykırılığı ortadan kaldırabilecek, fiili bu yönüyle hukuka uygun kılabilecek 

bir etkiye sahip değildir. Her ne kadar karşılıksız repo suçu, ilk planda ödünç para 

veren konumundaki karşı tarafın çıkarlarını koruyorsa da genel olarak ödünç para 

verme işleri ve aracı kuruluşların borçlanma durumları bağlamında piyasa düzeni 

açısından konunun mutlak surette tasarruf edilebilecek bir hakka ilişkin olduğunu 

söylemek zordur.    

C. Suçun Özel Oluşum Biçimleri 

1. Suça Teşebbüs 

Karşılıksız repo suçu, sırf hareket suçu niteliğini taşıdığından, genel olarak 

teşebbüse uygun değildir. Ancak suçu oluşturan icra hareketlerinin gerçekleşmesinin 

belirli bir zaman sürecine yayılması halinde, fiilin tamamlanmasının engellenmesi, 

dolayısıyla suça teşebbüs mümkün olabilir. Buna göre failin, karşılığı olmadığı halde 

repo yapmak için çerçeve anlaşma yapması ve münferit işlemi gerçekleştirmeden 

önce, örneğin yapılan bir denetim sonucu durumun ortaya çıkması veya tüzel kişilik 
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içinde diğer bir yetkilinin işlemi engellemesi ya da borsadaki işlemler bakımından, 

örneğin müşteri emrinin borsa üyesi tarafından yerine getirilmemesi veya bekleyen 

emirlerin yetkililerce iptal edilmesi (İMKB. Yönetmeliği m.23) ihtimallerinde 

teşebbüs hükümleri kapsamında bir değerlendirme yapmak gerekir. 

Failin, pişman olarak, karşılıksız repo işlemine yönelik icra hareketlerinden 

vazgeçmesi, örneğin yetkili aracı kuruluşun borsada vermiş olduğu emri 

kendiliğinden iptal etmesi (Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği m.15) durumunda 

ise, gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanarak, fail, karşılıksız repo suçuna 

teşebbüsten dolayı cezalandırılmayacaktır.    

2. Suça İştirak 

Karşılıksız repo suçu, repo işleminde zorunlu olarak ters repo yapanın 

bulunması nedeniyle, yapısal olarak çok failli suç gibi görünmesine rağmen, suçun 

kanuni tanımında yalnızca satımı yapan (yani repo yapan) kişi fail olarak 

cezalandırıldığından, tipik olarak tek faillidir. Bununla birlikte iştirak kuralları 

kapsamında suçun işlenişine katılan kişilerin ceza sorumluluğuna gidilmesi 

mümkündür.  

Bu çerçevede, reponun bir tüzel kişi tarafından gerçekleştirilmesi ihtimalinde, 

örneğin tüzel kişilik adına karşılıksız olarak repo yapılması yönünde alınan karara 

katılan ve aynı karar bağlamında işlemi yerine getiren kişiler, müşterek fail olarak 

sorumlu olacaklardır. Tüzel kişi yetkililerinden bir kısmının, örneğin işlemin 

karşılıksız olduğu hususunda diğerlerini yanıltarak, onları araç olarak kullanması 

durumunda dolaylı faillik (TCK. m.37/f.2) kurumu devreye girecektir. Bunun dışında 

suça azmettiren veya yardım eden olarak da iştirak edilebilir. Örneğin, ilgili birim 

yöneticisinin işlemin yapacak personeli yönlendirmesi veya yardım etme kastıyla 

gerekli belgelerin hazırlanmasına katkı sağlanması bu kapsamdadır.  

Burada son olarak karşılıksız repo işleminin diğer tarafında yer alan kişinin, 

suça iştirak kuralları kapsamındaki durumuna da değinmek gerekir. Yukarıda da 
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belirtildiği gibi, ters reponun, repo işleminin öteki yüzünü oluşturmasına rağmen, 

kanun koyucu yalnızca repo yapan yönünden fiili suç olarak düzenlediğinden, sırf 

ters repo yapmak, iştirak kuralları uyarınca da cezalandırılmamalıdır. Buna karşılık 

kişinin, ters repo yapmadan farklı veya bunu aşan bir şekilde karşılıksız repo fiiline 

katkısı varsa, iştirakten dolayı sorumluluğuna gidilebilir312.   

3. Suçların İçtimaı 

Karşılıksız repo suçu, somut olayda çeşitli suç tipleriyle birlikte ortaya 

çıkabilir. Bunların arasındaki ilişki durumuna göre suçların içtimaı kuralları 

uygulanarak failin ceza sorumluluğu saptanacaktır. Buna göre, incelenen suçun 

içtima edebileceği temel suç tipi, Bank.K. m.150’de düzenlenen izinsiz bankacılık 

faaliyeti suçudur313. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketlerden biri olan 

izinsiz mevduat toplama fiili314 ile karşılıksız repo kapsamında repo yapanın karşı 

taraftan, vadesinde faiziyle iade edilmek üzere para kabul etmesi kesişebilir315. 

                                                
312 Bu hususta, yukarıda örtülü kazanç aktarma suçuyla ilgili açıklamalara da bakılabilir.  
313 Bu suç hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, 
s.196 vd.  
314 Bank.K. m.3’e göre mevduat, “Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka 
duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri 
ödenmek üzere kabul edilen parayı” ifade eder. Kanımızca burada “halka duyurma” unsurunun repo 
işlemleri bakımından özellikle araştırılması gerekir. Ayrıca belirtelim ki, izinsiz mevduat toplama 
hareketi, mevduat bankaları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler açısından söz konusudur.   
315 Nitekim, 1999 yılında Ser.PK.’da karşılıksız repo suçu öngörülmeden önce, bu fiillerin izinsiz 
mevduat toplama kapsamında değerlendirileceği kabul edilmekteydi. Bkz.: Yetim, s.146; Sarı, s.25; 
Küçüksözen, Yatırımcının Korunması, s.152. Yargıtay da bir kararında, “T. Menkul Kıymetler A.Ş. 
nezdinde yapılan incelemede 1.1.1992 ve aracı kurumun merkez ve şubelerinde 30.3.1992 tarihi 
itibariyle hazine bonosu ve devlet tahvillerinin fiili sayımı yapılmış, 8.4.1993 tarihli bankalar murakıp 
raporunda ve üç kişilik bilirkişi heyetince düzenlenen raporda T. A.Ş. tarafından yapılan repo 
işlemlerinde 31.3.1992 tarihine kadar 92.000.000 TL. meblağın karşılığında menkul kıymet olmadan 
toplandığı, karşılığında menkul kıymet olmadan para toplama eyleminin repo işlemi değil mevduat 
toplama anlamına gelip Bankalar Yasasının 13. maddesine aykırılık teşkil ettiği açıklanmakla, suç 
tarihi itibariyle şirket yönetim kurulunun kimlerden teşekkül ettiği, sıfatları, görev sürelerinin 
başlangıç ve bitiş tarihleri de saptanarak görev süreleri içinde yapılan işlemlerin mahiyetini öğrenip, 
bunları engellemek üzere teşebbüse geçmelerinin mümkün olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre 
suç vasfı ve sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak 
beraat kararı verilmesi yasaya aykırı olduğundan müdahil vekilinin temyiz itirazları yerinde 
görülmüştür” (7. CD., 01.07.1998, 1998/4955 - 1998/6349. Bkz.: Erdal Noyan, Bankalar Hukuku, 
Ankara, Adil Yayınevi, 2002, s.466) sonucuna varmıştır. Ayrıca TCMB.’nin ilgili Tebliğ uyarınca 
depo işlemleriyle ilgili, 03.08.1998’de yürürlüğe giren Repo Genelgesinde, “Yetkili kuruluşların 
müşterileri ile yapmış olduğu repo işlemi nedeniyle aldığı paraları karşılayacak miktarda menkul 
kıymetin yukarıda açıklandığı şekilde bloke edilmemesi halinde, bloke edilen menkul kıymet 
üzerindeki tutarlar mevduat niteliğinde olacağından bu şekilde fon toplayan yetkili kuruluşlar 
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Benzer bir durum, olmayan bir menkul kıymetin geri alım vaadiyle satılması ve 

böylece karşı taraftan para alınması noktasında, hileli davranışlarla bir kimsenin 

aldatılarak yarar sağlanmasına ifade eden dolandırıcılık suçu bakımından da ortaya 

çıkabilir316. Bu ihtimallerde, daha önce incelenen suçlarda da değinilen, Ser.PK. 

m.47’nin başlangıcında yer alan hüküm gereği, söz konusu suçlarla karşılıksız repo 

suçunun gerektirdiği cezalar karşılaştırılarak bir sonuca varılacaktır317. 

Bunların dışında, karşılıksız repo fiiliyle ilişkili olarak ortaya çıkan ve gerçek 

içtima kapsamında ayrıca cezalandırmayı gerektiren suç tiplerine de işaret etmek 

gerekir. Örneğin, reponun karşılıksız olmasına rağmen, aksi yönde belge 

düzenlenmesi veya muhasebeleştirilmesi ya da işlemin kesin satış gibi gösterilmesi 

hallerinde belgede sahtecilik suçları gündeme gelecek318, konuyla ilgili herhangi bir 

kaydın tutulmaması durumunda ise işlemleri kayıt dışı bırakma (Bank.K. m.156)319 

ve defter ve kayıt tutmama [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(2)] suçları söz konusu 

olacaktır. Öte yandan, ters repo yapan kişinin, reponun karşılıksız olduğunu, yani 

herhangi bir menkul kıymet satın almadığını bilerek, vadesinde faiz kazancı elde 

etmek amacıyla para vermesi ve ödünç para verme konusunda herhangi bir yetkisinin 

bulunmaması durumunda320, TCK. m.241’de öngörülen tefecilik suçu 

oluşabilecektir.     

                                                                                                                                     
hakkında Bankalar Kanunu ve T.C. Merkez Bankası Kanunu’nun ilgili maddelerine göre işlem 
yapılacaktır” (Genelge için bkz.: www.tcmb.gov.tr) denmektedir. 
316 “Öte yandan olmayan malın varmış gibi satılması Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılığa yönelik 
hükümleri açısından da değerlendirilmesi gereklidir” (Sarı, s.25).Buna karşılık, hilenin mevcut 
olmadığı durumlarda güveni kötüye kullanma suçu gündeme gelecektir.   
317 Burada Bank.K. m.161 ve dolandırıcılık suçunun tacir veya şirket yetkilisi kişilerin ticari 
faaliyetleri kapsamında işlenmesi şeklindeki nitelikli hali (TCK. m.158/f.1-b.(h) de dikkate 
alınmalıdır. Cezalar karşılaştırıldığında, izinsiz bankacılık faaliyeti suçuna ilişkin hapis cezasının alt 
sınırı, nitelikli dolandırıcılık suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı, karşılıksız repo suçunun 
gerektirdiği hapis cezasından yüksektir. Dolayısıyla sözü geçen suçların unsurlarının gerçekleşmesi 
halinde karşılıksız repo suçunu düzenleyen norm, yardımcı norm olarak geri çekilecek ve 
uygulanmayacaktır.  
318 Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)’nin 2. cümlesinde, gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutulması, hesap açılması 
veya bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapılması fiilleri için TCK.’nın belgede sahtecilik suçuna 
ilişkin hükümlerine yollama yapılmıştır. Bankalar açısından ise, gerçeğe aykırı muhasebeleştirme 
(Bank.K. m.156) suçu göz önünde bulundurulmalıdır.  
319 Bu suçla ilgili olarak bkz.: Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.263 vd.  
320 Bankaların kredi verme yetkisi bağlamında, söz konusu fiil, tefecilik değil, duruma göre kredi 
düzenine aykırılık veya baştan itibaren geri dönmemek üzere kredi verilmişse zimmet suçu (Bank.K. 
m.160) gerçekleşebilecektir. Nitekim Bank.K. m.48’de, bankaların ters repo işlemlerinden 
kaynaklanan alacakları kredi sayılmıştır.  
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Karşılıksız repo fiilinin, bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden 

fazla kez gerçekleştirilmesi, zincirleme suçu hükümlerine tabi olacak ve bir cezaya 

hükmolunacaktır. Burada münferit her işlem bağımsız bir suç olarak kabul 

edilecektir. Ancak zincirleme suç değerlendirmesi yapılırken, suçun bir kişiye karşı 

işlenmesi koşuluna dikkat etmek gerekir.  

Nihayet, karşılıksız repo ilgili Tebliğ hükümlerine aykırılık noktasında, 

Ser.PK. m.47/A-f.1’deki kabahate de vücut verecektir. Bu durumda, Kab.K. m.15/f.3 

uyarınca yalnızca karşılıksız repo suçundan dolayı yaptırım uygulanacaktır. Meğerki 

suçtan dolayı yaptırımın uygulanamadığı bir hal bulunsun. 

D. Yaptırım 

Karşılıksız repo suçu, yukarıda incelenen suç tipleriyle aynı bentte, ortak bir 

ceza ile hüküm altına alındığından, söz konusu suçların yaptırıma ilişkin olarak daha 

önce yapılan açıklamalar, genel olarak burada da geçerlidir. Bu çerçevede karşılıksız 

repo suçuna özgü olarak öne çıkabilecek hususlara bakıldığında ise; öncelikle 

kusurluluğu kaldıran sebeplerden olan zorunluluk halinin, bu suç bakımından da 

uygulama alanı bulabileceği söylenebilir. Örneğin, ağır ve muhakkak bir tehlikeden 

kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu altında nakit sağlamak amacıyla 

karşılıksız repo yapılması ihtimalinde sözü edilen durum ortaya çıkabilir. 

Bundan başka, karşılıksız repo suçunda karşı taraftan alınan paranın, 

vadesinde iade edilmeyerek menfaat sağlanması halinde, Ser.PK. m.47/f.2 uyarınca 

adli para cezası, edinilen menfaatin üç katından az olmayacaktır.   
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V. GERÇEĞE AYKIRI BİLGİ VERME SUÇU 

A. Genel Olarak 

Gerçeğe aykırı bilgi verme suçu, Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)’de 

öngörülmüş olup, düzenlendiği bent itibariyle yukarıda incelenen suçlarda farklı bir 

grupta yer almakta321 ve bunlara oranla daha hafif bir cezayı gerektirmektedir. 

Düzenlemenin tarihi gelişimine bakıldığında, söz konusu suçun Kanunun ilk halinde 

de bulunduğu322, mevcut hükmün esasen 1992 yılında 3794 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle ortaya çıktığı görülmektedir. Kanunda 1999 yılında 4487 sayılı Kanunla 

gerçekleştirilen değişikliklerde ise, küçük bir ifade farklılığı323 dışında suçun 

içeriğinin korunduğu, ancak daha önce yalnızca para cezasıyla cezalandırılan fiil 

için, hapis cezasına da yer verildiği saptanmaktadır. Suçun yürürlükteki kanuni 

tanımı aşağıdaki gibidir:  

Ser.PK. m.47: Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç 

oluşturmadığı takdirde; 

A) (…) 

B) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlere 

istenecek bilgileri vermeyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; defter 

                                                
321 Ser.PK. m.47/f.1’de suçlar, (A), (B) ve (C) bentlerinde, ortak ceza yaptırımıyla birlikte üç grup 
halinde düzenlenmiştir. Şimdiye kadar ele alınan suçlar, söz konusu fıkranın (A) bendinde hüküm 
altına alınmıştır.  
322 Ser.PK. m.47’nin ilk halindeki hüküm şu şekildedir: “Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde; 
a) (…)  
(2) Bu Kanuna göre, Maliye Bakanlığı ve Kurul tarafından istenecek bilgileri vermeyen veya 
gerçeğe aykırı olarak verenlerle; görevlendirilecek denetim görevlilerinin istedikleri bilgileri 
vermeyen veya gerçeğe aykırı olarak verenler defter ve belgeleri bu görevlilere ibraz etmeyen, 
saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler, 
 (…)  
Fiilin önem ve mahiyetine göre ayrı ayrı veya birlikte hükmolunmak üzere yüzbin liradan bir milyon 
liraya kadar ağır para cezası ve 1 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile,  
(…) cezalandırılırlar”. 
323 Maddenin 1992 değişikliğinden sonraki metninde, “Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından 
görevlendirilenlerce istenecek bilgileri…” ifadesi yer alırken, 1999’daki değişiklikte bu ifade, “Bu 
Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlere istenecek bilgileri…” şeklinde 
değiştirilmiştir.     
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ve belgeleri bu görevlilere ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların 

görevlerini yapmalarını engelleyenler, 

(…) 

 her bir alt bent kapsamına giren fiillerden dolayı bir yıldan üç yıla kadar 

hapis ve ikibin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. (…) 

C) (…) 

Birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca verilecek para cezaları üst 

sınırla bağlı olmaksızın suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından 

az olamaz.  

Suçu tanımlayan bu hükmün dışında, SPK.’nın bilgi ve belge isteme yetkisine 

dair normlar da suçun unsurlarının belirlenmesinde önemli olup, bir anlamda kanuni 

tanımı tamamlayıcı bir işleve sahiptir. Bu bağlamda Ser.PK. m.16/f.3, m.22/f.1-b.(f) 

ve b.(h), m.24/f.1, m.45/f.1-3, m.46/A-f.4 gibi hükümler sayılabilir. Söz konusu 

hükümlere aşağıda ayrıca değinilecektir. Bunların dışında SPK., çıkardığı tebliğlerde 

de bilgi ve belge isteme yetkisi öngörülebilmektedir.  

Bu noktada suçun kanuni düzenlemesini eleştirmek gerekir. Yukarıda yer 

verilen metinden de anlaşılacağı üzere, çalışmamızın konusuyla ilişkili olarak 

gerçeğe aykırı bilgi verme şeklinde adlandırdığımız ve bu çerçevede ayrı bir suç tipi 

olarak inceleyeceğimiz fiil, esasen tek bir suçun seçimlik hareketlerinden bir olarak 

düzenlenmiştir. Dikkat edilirse söz konusu alt bentte, fiillerin haksızlık içeriğine 

bakılmaksızın ve bazıları nitelik olarak birbirinin aynı olan hareketler ortak bir 

biçimde hüküm altına alınmış ve diğer alt bentteki fiille birlikte tek bir cezayla 

karşılanmıştır324. Oysa bilginin hiç verilmesi veya eksik verilmesi ile gerçeğe aykırı 

verilmesi hareketlerinin barındırdığı haksızlığın derecesi aynı olmadığı gibi, bu 

hareketleri tamamlayıcı özellikteki görevlilere engelleme fiili de sözü edilen açıdan 

farklıdır. Bahsedilen farklılıkların cezanın alt ve üst sınırları arasında 

                                                
324 Aslında bu durum, 47. maddenin tamamı için geçerli bir husustur. Maddede birbirinde farklı çok 
sayıda suç bulunmasına rağmen, tüm bunlar (A), (B) ve (C) bentlerindeki ortak cezalarla yaptırıma 
tabi tutulmuştur. Bu konudaki eleştiri için bkz.: Birinci Bölüm, II, D, 1.  
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değerlendirilebileceği ileri sürülebilirse de kanımızca bunların ayrı suçlar şeklinde 

öngörülmeleri daha doğru olabilir325.       

Gerçeğe aykırı bilgi verme suçuyla korunan hukuksal değer irdelendiğinde, 

suçun temelde sermaye piyasasının gözetim ve denetiminin sağlıklı bir biçimde 

gerçekleşmesine hizmet ettiği ifade edilebilir. Zira piyasanın en yetkili otoritesi olan 

SPK.’nın düzenleme görevinin yanında ikinci ana görevi gözetim ve denetim olup, 

bu işlevini gereği gibi ifa edebilmesi için ilgililerden bilgi isteyebilmesi326 ve daha 

önemlisi verilen bilgilerin gerçeğe uygun olması şarttır. Oysa inceleme konusu suç 

tipini oluşturan fiil, Kurul’un ve Kurul tarafından görevlendirilenlerin doğru bilgi 

edinmesini tehlikeye düşürmektedir. Konuya daha genel olarak yaklaşıldığında ise, 

sağlıklı bir gözetim ve denetimin nihai olarak sermaye piyasasının işlevselliğinin bir 

parçası olduğu, dolayısıyla suçun da son tahlilde piyasanın işlevselliğini koruduğu 

söylenebilir. Ayrıca işlevsel bir piyasanın dolaylı olarak yatırımcıların çıkarlarının 

korunmasına da hizmet ettiğini vurgulamak gerekir. 

Suçun gerçeğe aykırılık kavramıyla ilişkisi açık olup, yetkililere gerçeği 

yansıtmayan bilgiler verilmesi, suçun tipik hareketini oluşturmaktadır. Burada 

sermaye piyasası içinde gözetim ve denetim işleviyle bağlantılı bir gerçeğe 

aykırılıktan doğan bir suç söz konusudur. 

B. Suçun Unsurları 

1. Maddi Unsur 

Suçun kanuni tanımına göre maddi unsurunu oluşturan fiil, bir bütün olarak 

Ser.PK.’ya göre SPK.’ya veya SPK. tarafından görevlendirilenlere istenecek bilgileri 
                                                
325 Buna göre bilgi ve belge vermeme, gerçeğe aykırı bilgi verme ve denetim görevlilerine engel olma 
şeklinde üç ayrı suç düzenlenebilir (karş. Birinci Bölüm, II, D, 1). Nitekim Bank.K.’da yetkili 
merciler ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi ve belgeleri vermeme ile denetim görevlilerinin 
görevlerinin yapmalarına engel olma fiilleri, iki ayrı suç olarak hüküm altına alınmıştır. Bu suçlar 
hakkında bkz.: Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.236 vd.   
326 Aşağıda ayrıca değinilecek olan hükümler kapsamında, SPK.’nın görev ve yetkilerini düzenleyen 
Ser.PK. m.22/f.1-b(f)’de Kurulun, piyasadaki faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu izleme ve 
denetleme yükümlülüğünü, ilgililerden bilgi ve belge isteyerek yerine getireceği öngörülmüştür.  
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gerçeğe aykırı olarak verme şeklinde saptanabilir. Söz konusu tanımlamada temel 

hareket, bilgilerin gerçeğe aykırı olarak verilmesi olmakla birlikte, bunun öncesinde 

bilgilerin istenmiş olması, ayrı bir koşul olarak yer almaktadır. Dolayısıyla tipik 

fiilin, buna uygun olarak ikiye ayrılmak suretiyle incelenmesinde yarar vardır. 

Burada öncelikle bilgilerin istenmiş olması hususu üzerinde durulmalıdır. 

Bu unsur esasen, gerçeğe aykırı bilgi verme hareketinden önce gerçekleşmesi 

gereken bir ön koşul niteliğindedir. Başka bir ifadeyle suçu oluşturan tipik fiilin 

varlığından söz edilebilmesi için, ilk olarak bu koşulun yerine geldiğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Söz konusu koşul, bilgiyi isteyen kişi, istemin konusu, istenen kişi ve 

istemin yapılması yönünde alt ayrımlara tabi tutularak incelenebilir. 

Bu çerçevede bilgiyi isteyen kişi bakımından ön koşul ele alındığında, 

Kanunda, kullanılan ifade biçimi itibariyle, “istenecek” bilgilerden ve bu bilgilerin 

verilmesi gereken muhatap olarak SPK.’dan ve SPK. tarafından 

görevlendirilenlerden söz edildiği327, ancak bilgileri kimin isteyeceğinin açıkça 

gösterilmediği söylenebilir. Bununla birlikte ilgili hüküm bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, bilgi isteyenler ile bilginin verileceği kişilerin farklı olmasının 

söz konusu olmadığı, bu sebeple bilgiyi isteyenlerin de SPK. ve SPK.’nın 

görevlendirdiği kişiler olması gerektiği sonucuna varmak mümkündür. Burada SPK. 

bir tüzel kişilik olarak düşünülmeli, dolayısıyla bilgi talebi tüzel kişilik adına 

yapılmalıdır. SPK. tarafından görevlendirilenler ise, Kurulun belirli bir görev için, 

örneğin bir sermaye piyasası kurumunun denetimi için yetkilendirdiği kişileri 

anlamak gerekir328. Yoksa sırf SPK. personeli olmak, bu anlamda bilgi isteme yetkisi 

vermeyecektir329. Bunların dışında sermaye piyasasına yön veren diğer kuruluşların, 

                                                
327 Kanunda “…Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlere istenecek bilgileri…”  ifadesi 
kullanılmış olup, bu tümce bilgi isteme açısından öznenin kim olduğunu belirtmemektedir.   
328 Bu noktada, Ser.PK. m.45 uyarınca Kurul uzman ve uzman yardımcıları öne çıkmaktadır. 
329 “Sermaye Piyasası Kurulu tüzel kişiliği dışında Kurul adına gerçek kişilerin bilgi istemesindeki ana 
ölçünün, Kurul’ca bu kişilerin ‘yetkili ve görevli sayılması’ olduğu üzerinde durmak gerekir. Bir 
kişinin genelde yetkili olması, örnek olarak ‘denetçi’ niteliğine sahip olması, belli bilgileri istemesi 
için yeterli değildir; aynı kişinin Kurul tarafında o iş için görevlendirilmiş olması da ayrıca, lazımdır” 
(Günal, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, s.523). 
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örneğin İMKB. ve VOB.’un ya da sermaye piyasası dışında örneğin TCMB. veya 

BDDK. gibi kuruluşların talepleri bu suça yol açmayacaktır330. 

Ön koşulla ilgili olarak açıklanması gereken ikinci nokta, istemin konusu ve 

özellikle bunun niteliğidir. İstemin ve aynı zamanda suçun konusu, bilgi olmakla 

birlikte, bu herhangi bir bilgi değildir. Suçun kanuni tanımında, “Bu Kanuna göre… 

istenecek bilgiler” ifadesi331 kullanılmış olup, Ser.PK. dışında veya Ser.PK. ile 

ilgisiz konular hakkındaki bilgi talepleri bu kapsamda değildir. Burada konuyla ilgili 

fikir vermesi açısından Ser.PK.’nın bilgi istemeye ilişkin hükümlerine kısaca 

değinilebilir. Buna göre Ser.PK. m.22/f.1-b.(f)’de sermaye piyasasıyla ilgili çeşitli 

kişi ve kurumların faaliyetlerinin, sermaye piyasası mevzuatına uygunluğunu 

izlemek ve denetlemek amacıyla, m.24/f.1’de Kurul’un görevlerinin yerine 

getirilmesiyle ilişkili ve m.45’te sermaye piyasasıyla ilgili kanun hükümlerinin 

uygulanmasının ve sermaye piyasası faaliyetlerinin denetimi kapsamında bilgi ve 

belge istenmesi düzenlenmektedir332. Dolayısıyla istenen bilgilerin, belirtilen 

çerçevede olması lazımdır. Örneğin menkul kıymetlerini halka arz etmesi veya 

birtakım sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunması sebebiyle Ser.PK.’ya tabi olan 

bankalar [Ser.PK. m.50/f.1-b.(a)] açısından, sözü edilen hususlardan bağımsız olarak, 

                                                
330 Ne var ki bu kurumlara gerçeğe aykırı bilgi verilmesi, kendi mevzuatlarında yer alan yaptırımları 
gerektirebilir. Örneğin TCMB. ve BDDK. açısından TCMBK. m.68 ve Bank.K. m.155’teki suçlar 
gündeme gelebilir. İMKB. ve VOB. bakımından ise, ilgili yönetmeliklerdeki disiplin cezaları 
uygulama alanı bulacaktır. Burada inceleme konusu suç hükmüyle aynı ifadeleri içermesi sebebiyle 
İMKB. Kotasyon Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 2. fıkrasının (p) bendindeki düzenlemeye işaret 
etmek gerekir. Söz konusu hükme göre, Borsaca veya Borsa tarafından görevlendirilenlerce istenecek 
bilgilerin verilmemesi veya eksik veya gerçeğe aykırı bilgi ve/veya belge verilmesi, defter ve 
belgelerin bu görevlilere ibraz edilmemesi, saklanması, yok edilmesi veya Borsa görevlilerinin 
görevlerini yapmalarının engellenmesi halinde anonim ortaklıklar Borsa kotundan çıkarılabilmektedir. 
Görüldüğü gibi aynı fiil, SPK.’ya yönelik gerçekleştirildiğinde suç olarak cezalandırılmakta, İMKB. 
açısından ise yalnızca idari veya disipliner bir yaptırıma tabi tutulmaktadır. Kanımızca kamu tüzel 
kişiliğini haiz olması ve sahip olduğu yetki ve görevler bağlamında, İMKB.’ye verilecek bilgilerin de 
bu suç kapsamına alınması düşünülebilir.    
331 Kanunda yalnızca bilgi sözcüğüne yer verilmiş birlikte, belgeler de bu bağlamda 
değerlendirilmelidir. Zira belgeler, belirli bir bilgiyi ihtiva eden araçlar olup, burada sadece bilginin 
veriliş şekline dair bir farklılık söz konusudur. Ancak olası tereddütlere mahal vermemek için belge 
deyiminin de Kanuna eklenmesi uygun olacaktır.   
332 Genel nitelikteki bu hükümlerden başka, Ser.PK. m.16 ve m.22/f.1-b.(h)’de finansal tablo ve 
raporlar ve birtakım işlemler açısından rapor istenmesi düzenlenmiş, keza m.46/f.4’te YKF.’nin hesap 
ve işlemleri hakkında bilgi istenmesi öngörülmüştür.  
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sırf bankacılık işlemleriyle ilgili bilgi istenmesi halinde suçun ön koşulu, istemin 

konusu yönünden gerçekleşmeyecektir333. 

Ön koşulla ilgili olarak değinilmesi gereken üçüncü nokta, bilginin istendiği 

kişiye ilişkin olup, söz konusu kişinin, kendisinden bilgi istenebilecek bir kimse 

olması şarttır. Konuyla bağlantılı genel hükümlere bakıldığında, bilgi talebinin 

muhatabı olarak Ser.PK. m.22/f.1-b.(f)’de ihraççılar, bankalar, sermaye piyasası 

kurumları, borsalar ve diğer organize piyasalar, m.24/f.1’de bakanlıklar, ilgili resmi 

ve özel kuruluşlar ile kişiler, m.45’te ihraççılar, sermaye piyasası kurumları, bunların 

iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler334 gösterilmiştir. Burada 

özellikle Ser.PK. m.24 ve m.45’teki ifadeler dikkate alınırsa, bilgi istenebilecek kişi 

çevresinin son derece geniş olduğu ve bu konudaki yegâne sınırlamanın, istem 

konusu bilgiyle olan bağlantıda bulunduğu söylenebilir. Daha açık bir anlatımla, 

Ser.PK. m.24 uyarınca SPK.’nın görevlerinin yerine getirilmesiyle ve m.45 gereği 

denetim işlemiyle ilişkili olmak kaydıyla, tüm gerçek ve tüzel kişiler bilgi isteminin 

muhatabı olabileceklerdir. Bundan başka, örneğin bir denetleme faaliyeti sırasında, 

tüzel kişiliğe yönelik bilgi talebinin muhatabının, tüzel kişilik adına bilgi vermeye 

yetkili bir kişi olması gerektiği de ifade edilmelidir.  

Ön koşul kapsamında nihayet, bilgi isteminin muhatabına iletilmesi hususunu 

vurgulamak gerekir. Buna göre ön koşulun gerçekleşebilmesi için, SPK. veya SPK. 

tarafında görevlendirilenlerce, ilgili gerçek veya tüzel kişiye yazılı ya da sözlü bir 

talebin335 iletilmesi lazımdır. Böyle bir istemde bulunmaksızın, mevzuat gereği 

                                                
333 Nitekim daha önce değinilen Ser.PK. m.22/f.1-b.(f)’de bankalardan, 50. maddenin 1. fıkrasının (a) 
bendi hükümleri çerçevesinde bilgi ve belge isteneceği belirtilmiştir. Bu konuda ayrıca bkz.: Erman, 
Bankacılık Suçları, s.21-22.  
334 İştirak ve bağlı kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, denetleme faaliyetleriyle ilişkili 
kişilerdir. Nitekim maddede 1999 yılında yapılan değişikliğin gerekçesinde, “…Denetim, Sermaye 
Piyasası Kanununa tabi kuruluşlar nezdinde yapılmakta, ancak denetlenen işlemlerin uzantısı 
nedeniyle bunların iştirak ve kuruluşlarıyla, diğer gerçek ve tüzelkişilerin kayıtlarının incelenmesi de 
gerekmektedir. Bu çerçevede 45 inci maddede, Kurul’un denetlemesiyle bağlantılı olarak kişi ve 
kuruluşlardan bilgi belge isteme, kayıtlarını inceleme yetkisi açıkça hükme bağlanmıştır…” ifadeleri 
kullanılmıştır.  
335 Erman, bilgi vermeme hareketi bağlamında, Kanunda açıklık olmamasına rağmen bilgi talebinin 
yazılı olması gerektiğini, denetleme sırasındaki sözlü taleplerin yerine getirilmemesinin, denetim 
görevlilerine engel olma hareketi kapsamında değerlendirilebileceğini (Erman, Bankacılık Suçları, 
s.23) ileri sürmüştür. Ser.PK. m.45’te açıkça denetim görevlilerinin yazılı ve sözlü bilgi talep 
edebileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.  
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verilmesi gereken bilgiler bakımından bu suç oluşmaz. Ayrıca talebin açık ve 

anlaşılır olması, verilecek bilginin gerçeğe uygunluğu bakımından önemlidir. Öte 

yandan bilgi talebinin belirli bir süreyle devam etmesi söz konusu ise, her defasında 

talepte bulunulması gerekli değildir336.      

Yukarıda izah edilen hususlara uygun olarak yapılan talep üzerine verilen 

bilginin gerçeğe aykırı olması, tipik fiili karakterize eden temel unsuru 

oluşturmaktadır. SPK.’ya veya görevlendirilen kişilere iletilen bilginin, olay anındaki 

koşulları esas alan objektif bir değerlendirmeyle, tamamen veya kısmen gerçeği 

yansıtmaması, yanlış veya yanıltıcı olması tipik hareketin meydana gelmesini 

sonuçlayacaktır. Gerçeğe aykırılık, istenen bilgilerin, olduğundan farklı sunulması 

biçiminde oluşabileceği gibi, ilgili bilgilerin yanlış algılanmasına sebep olabilecek 

ilave bilgilere yer vermek suretiyle de ortaya çıkabilir. Bu durumun aksi bir ihtimal 

olarak yalnızca eksik bilgi verilmesi halinde, esasen verilmeyen kısım itibariyle bilgi 

vermeme hareketi gerçekleşmiş olur. Ancak saklanan kısım, sunulan bilginin 

gerçekliğini etkiliyorsa, gerçeğe aykırı bilgi verme suçunun oluştuğu kabul edilebilir.  

Öte yandan Kanunda gerçeğe aykırı bilgi verme hareketinden ayrı bir netice 

öngörülmediği gibi, verilen bilginin ve gerçeğe aykırılığın niteliği, önemi veya 

ağırlığı konusunda da ilave bir özellik aranmamıştır. Dolayısıyla yukarıda değinilen 

kapsamda istenilen her türlü bilgi ve verilen bilgideki herhangi bir gerçeğe aykırılık 

suç teşkil edecektir337. Bu yönüyle gerçeğe aykırı bilgi verme, sırf hareket suçu ve 

soyut tehlike suçu niteliğini taşımaktadır. Ancak bu noktada, suçun koruduğu 

hukuksal değer çerçevesinde, somut olayda bilgi isteminin amacı da dikkate alınarak, 

gerçeğe aykırı olarak verilen bilginin suçu oluşturmaya elverişli olup olmadığının 

değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Özellikle kısmi gerçeğe aykırılıklarda bu husus 

daha fazla öne çıkacaktır338. 

                                                
336 Karş. Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.242. 
337 Gerçeğe aykırılık-suç ilişkisi bağlamında sırf gerçeğe aykırılığın suç olarak düzenlenmesi hakkında 
bkz.: İkinci Bölüm, I, E, 5, b. 
338 Doktrinde kısmi gerçeğe aykırılıkla bağlantılı olarak; “Bilginin bütünü ile gerçeğe aykırı olması 
şart değildir: bir kısmının bu nitelikte bulunması yeterlidir. Ancak gerçeğe aykırı kısım yapılan 
inceleme açısından hiç de önemli değilse, yani bilginin bu kısmı zaten denetçinin soruşturmasına konu 
teşkil etmemekte ise, fiilin suç teşkil etmesine imkan yoktur, çünkü bu fiili suç haline getirmekten 
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Maddi unsur kapsamında son olarak suçun faili üzerinde durulmalıdır. 

Kanunda faile ilişkin olarak bilgileri gerçeğe aykırı olarak verenler ifadesi 

kullanılmış olup, yukarıda ele alınan suçlarda olduğu gibi, gerçek kişilerle tüzel 

kişilerin yetkilileri şeklinde bir deyime yer verilmemiştir. Bununla birlikte, bilgi 

talebinin tüzel kişilere yönelik olması halinde, ceza sorumluluğunun söz konusu tüzel 

kişilik yetkililerine ait olacağı açıktır. Bu sonuç, tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu 

kabul etmeyen TCK. m.21/f.2 ile de uyumludur.  

Bundan başka, gerçeğe aykırı bilgi vermenin, ancak bilgi talebinin 

yöneltilmesi üzerine ortaya çıkması sebebiyle, suçun bilgi verme yükümlülüğü 

altındaki kişiler tarafında işlenebileceği ve bu yönüyle özgü suç niteliğini taşıdığı da 

ifade edilebilir. Ayrıca bu konuda, yukarıda bilginin istenebileceği kişilerle ilgili 

açıklamalar da dikkate alınmalıdır.     

2. Manevi Unsur 

Gerçeğe aykırı bilgi verme suçunun manevi unsuru, Kanunda taksire ilişkin 

herhangi bir ifade bulunmadığından, yalnızca kasttır. Dolayısıyla failin, suçun maddi 

unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerekmekte olup, dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle gerçeğe uymayan bilgi verilmesi halinde, suçun 

manevi unsuru oluşmayacaktır. Kast kapsamında, SPK.’nın veya SPK. tarafından 

görevlendirilenlerin bilgi talebinde bulunduğu ve bu talep üzerine gerçeğe aykırı bir 

bilgi verildiği bilinmeli ve istenmelidir.  

Kastın türleri bakımından, suçun kanuni tanımında sınırlayıcı nitelikte bir 

hüküm mevcut olmadığı için, bu konuda olası kast da yeterli görülmelidir. Buna göre 

failin, yetkili kişilerce bilgi talebinde bulunulduğunu ve iletilecek bilginin gerçeğe 

aykırı olduğunu muhtemel görmesine rağmen, sözü edilen içerikteki bir bilgiyi 

vermesi durumunda manevi unsur gerçekleşecektir. Yine Kanunda özel bir 

                                                                                                                                     
maksat denetimin çabuk ve sıhhatli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır: denetimin konusuna girmeyen 
hususlarda gerçeğe aykırı bilgiler verilmesi ise, bu maksada hiçbir veçhile engel olamaz” (Erman, 
Bankacılık Suçları, s.23-24) değerlendirmesi yapılmıştır. 
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düzenleme yer almadığından, failin amacı veya saiki manevi unsur açısından 

herhangi bir önem taşımamaktadır.  

Nihayet, maddi unsurlarının bilinmemesi veya yanlış bilinmesi halinde hata 

hükümleri (TCK. m.30/f.1) gereği kast kalkacak, taksirli sorumluluk 

öngörülmediğinden suçun manevi unsuru gerçekleşmeyecektir. Örneğin, failin 

kendisinden bilgi istendiğini, bilgi isteyen kişinin görevli olduğunu, istemin içeriğini 

ya da verdiği bilginin gerçeğe aykırı bir nitelik taşıdığını bilmemesi veya yanlış 

bilmesi halinde kasten hareket etmediği sonucuna varılacak ve fiil suç teşkil 

etmeyecektir339.     

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Gerçeğe aykırı bilgi verme suçunun yukarıda değinilen maddi ve manevi 

unsurlarını taşıyan, başka bir deyişle söz konusu suç tipine uygun bir fiil, herhangi 

bir hukuka uygunluk sebebi bulunmadıkça hukuka aykırılık unsurunu da bünyesinde 

taşıyacaktır. Burada Anayasanın 38. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen ve 

kimsenin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya 

veya bu yolda delil göstermeye zorlanamayacağını öngören ilkenin (nemo-tenetur 

ilkesi), incelenen suç açısından bir hukuka uygunluk nedeni oluşturup 

oluşturmayacağı üzerinde durmak gerekir.  

Esasen sözü edilen ilke, kişilere aktif bir harekette bulunmama, farklı bir 

anlatımla açıklama yapma veya bilgi ve belge verme yükümünü ihmal etme yönünde 

bir hak tanımakta olup, bilgi ve belge vermemeyi cezalandıran suç tipleri bakımından 

hakkın kullanılması (TCK. m.26/f.1) şeklinde bir hukuka uygunluk nedeni teşkil 

etmektedir340. Bu noktada sorun, kişinin susma, pasif kalma hakkını kullanmayarak, 

bir anlamda kendisinin veya yakınlarının suçlanmasını önlemek üzere, aktif, icrai bir 

davranış olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunmasının, bu yolda gerçeği yansıtmayan 
                                                
339 Karş. Erman, Bankacılık Suçları, s.26. 
340 Dolayısıyla bu hak, gerçeğe aykırı bilgi verme hareketiyle birlikte düzenlenen bilgi ve belge 
vermeme fiili açısından söz konusu etkiyi doğuracaktır. Bank.K.’da öngörülen bilgi ve belge vermeme 
suçu bağlamında karş. Dursun, Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, s.245. 
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bilgi ve belge vermesinin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğidir. 

Kanımızca bahsi geçen ilke, yalnızca aktif bir davranışta bulunmama hakkını 

vermekte olup, icrai davranışta bulunarak başka bir hukuksal değeri ihlal etmeyi, bu 

bağlamda gerçeğe aykırı bilgi vermeyi içermemektedir341. Bu durumda fail, ya bilgi 

talebini, söz konusu hakkını kullanarak yerine getirmeyecek ya da talebe cevap 

vermeyi seçtiğinde gerçeğe uygun hareket edecektir342.          

C. Suçun Özel Oluşum Biçimleri 

1. Suça Teşebbüs 

Sırf hareket suçu niteliğini taşıyan ve hareketten ayrı bir netice içermeyen 

gerçeğe aykırı bilgi verme suçuna teşebbüsün söz konusu olabilmesi için, somut 

olayda gerçeğe aykırı bilginin SPK.’ya veya SPK. tarafından görevlendirilenlere 

iletilmesinin belirli bir zaman sürecine yayılmış olması gerekir. Yalnızca bu 

ihtimalde hareketin, failin elinde olmayan bir nedenin araya girmesi sebebiyle 

tamamlanamaması söz konusu olabilir. Örneğin, bilginin posta yoluyla iletildiği bir 

durumda, posta sürecinde herhangi bir engel nedeniyle bilginin muhatabına 

ulaşmaması halinde teşebbüs hükümleri uygulanabilir. Benzer bir durum tüzel kişilik 

                                                
341 Erman, bilgi ve belge vermemenin yanı sıra, gerçeğe aykırı bilgi verme hareketi açısından da bu 
hakkın geçerli olduğunu şu ifadelerle ileri sürmüştür: “Bilgi vermemek, defter ve belge ibraz 
etmemek, gerçeğe aykırı bilgi vermek, defter ve belgeleri saklamak veya yok etmek fiilleri açısından 
bir hukuka uygunluk nedeni düşünülebilir. Gerçekten kendisinden bilgi, defter veya belge istenilen 
kimse SPK’da gösterilen suçlardan birinden dolayı sanık durumunda ise ve istenilen bilgi, defter veya 
belge onun aleyhine delil olarak kullanılacaksa, failin kanunun tanıdığı bir hakkı kullanması 
sebebiyle, bilgi vermekten veya doğru bilgi vermekten, defter ve belge ibrazından kaçınması hukuka 
aykırı olamaz, çünkü Anayasamız (m.38/5) ‘hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını 
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz’ hükmünü getirmekle 
böyle bir hakkı herkese tanımış bulunmaktadır” (Erman, Bankacılık Suçları, s.25).  
342 Ceza muhakemesi hukukunda, şüpheli veya sanığın susma hakkını kullanmak yerine gerçeğe aykırı 
açıklamalarda bulunmasının usuli bir yaptırımının bulunmadığı, yalnızca serbest delil değerlendirmesi 
çerçevesinde savunmanın inandırıcılığını etkileyebileceği, ancak Anayasadaki düzenlemenin yalan 
söyleme hakkını vermediği, yalan beyanın maddi hukuk açısından sonuçlarının olabileceği, örneğin 
üstündeki şüpheyi uzaklaştırmak için başkasına iftira edilmesinin suç teşkil ettiği (Şahin, s.141-142) 
ifade edilmiştir. Kanımızca aynı durum, tanıklıktan çekinebilecek kimseler açısından da geçerli olup, 
bu kişilerin tanıklıktan çekinmeyerek, kendilerini veya yakınlarını korumak amacıyla gerçeğe aykırı 
beyanlarda bulunmaları, yalan tanıklık suçunu oluşturabilecektir. Her ne kadar TCK. m.273’te bu 
husus, hâkimin takdirine bağlı bir şahsi cezasızlık sebebi olarak düzenlenmişse de fiilin hukuka uygun 
olması söz konusu değildir.  
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bünyesinde, gerçeğe aykırı bilginin verilmesi işlemini yürüten kişilerin dışında diğer 

yetkililerin müdahalesi halinde de ortaya çıkabilir.  

Belirtmek gerekir ki, aynı zaman süreci içinde failin gönüllü olarak bilgilerin 

gerçeğe aykırı bir biçimde verilmesinden vazgeçmesi halinde, fail teşebbüsten dolayı 

cezalandırılmayacaktır. Öte yandan, özellikle tüzel kişiler açısından, birden fazla 

yetkilinin birlikte hareket etmesinin söz konusu olduğu bir bilgi verme işleminde, 

yetkililerden birinin veya bazılarının gönüllü olarak vazgeçmesi ihtimalinde, iştirak 

halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme hükümleri (TCK. m.41) kapsamında bir 

değerlendirme yapılacaktır.        

Ne var ki, gerçeğe aykırı bilgi verildikten, dolayısıyla suç gerçekleştikten 

sonra pişman olunması ve doğru bilginin iletilmesi etkin pişmanlık niteliğinde olup, 

Kanunda özel olarak düzenlenmediği için cezanın kaldırılması veya indirilmesi 

yönünde bir etki doğurmayacaktır. Ancak bu davranış, hâkimin iki sınır arasındaki 

temel cezayı saptamasında (TCK. m.61) dikkate alınabilecektir.   

2. Suça İştirak 

Gerçeğe aykırı bilgi verme suçu, gerek yapısal gerekse tipik olarak tek kişi 

tarafından işlenebilen bir suç olmakla birlikte, somut olayda hareketin 

gerçekleştirilmesine nedensel olarak birden çok kişi katkıda bulunmuş olabilir. Bu 

durumda söz konusu kişilerin ceza sorumlulukları iştirak kurallarına göre 

belirlenecektir. 

İnceleme konusu suç bakımından iştirak tüm şekilleri gerçekleşebilir. Tüzel 

kişilerden bilgi talep edilmesi ihtimalinde, bilginin gerçeğe aykırı olarak 

verilmesinde, birlikte suç işleme kararı kapsamında birden fazla yetkili, yaptıkları 

fiillerle, örneğin belirli bir kararına alınmasına katılmak ya da gerçeğe aykırılığa esas 

olan verileri sağlamak suretiyle ortak bir hâkimiyet kurarak, suçu müşterek bir 

şekilde işleyebilirler ve her biri fail olarak sorumlu olur (TCK. m.37/f.1). Yine bir 

tüzel kişilik bünyesinde, yetkililerden bazıları diğerlerini yanıltarak, iradeleri 
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üzerinde hâkimiyet tesis etmek suretiyle bu kişilere gerçeğe aykırı bilgi 

verdirebilirler. Bu ihtimalde arka plandaki kişiler, dolaylı fail olarak 

cezalandırılacaktır (TCK. m.37/f.2).  

Müşterek ve dolaylı failliğin dışında, suçun işlenişine yönelik her türlü maddi 

veya manevi katkı, niteliğine göre azmettirme ya da yardım etme hükümleri 

kapsamında, faile veya faillere bağlı olarak (TCK. m.40) ceza sorumluluğuna yol 

açacaktır. Vurgulamak gerekir ki, bilgi verme yükümlülüğü altına olmayan kişiler, 

bu yükümlülük altında olmaları sebebiyle özel faillik niteliğin taşıyanların gerçeğe 

aykırı bilgi verme fiiline ancak azmettiren veya yardım eden olarak iştirak edebilirler 

(TCK. m.40/f.2).     

3. Suçların İçtimaı 

Gerçeğe aykırı bilgi verme suçu, mevcut düzenlemesi itibariyle bilgi ve belge 

vermeme ile denetim görevlilerine engel olma hareketleriyle birlikte tek bir suçun 

seçimlik hareketlerinden birini oluşturduğundan, burada görünüşte içtima 

çeşitlerinden olan tüketen-tüketilen norm ilişkisi çerçevesinde bir değerlendirme 

yapmak gerekmektedir. Buna göre aynı olayda tüm bu fiillerin birlikte gerçekleşmesi 

halinde, ihlallerin çokluğu görünüşte olup, ilk ihlal diğerlerini tüketecek ve sonraki 

hareketlerin gerçekte cezalandırılması söz konusu olmayacaktır.  

Buna karşılık, gerçeğe aykırı bilginin belirli bir belge içerisinde karşı tarafa 

iletilmesi ihtimalinde belgede sahtecilik suçları da işlenmiş olacak ve TCK. m.212 

uyarınca, gerçek anlamda ihlal edilen her iki normdan dolayı ayrı ayrı ceza 

verilecektir.  

Nihayet, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, hukuksal olarak birden 

çok gerçeğe aykırı bilgi verme hareketinin gerçekleştirilmesi halinde, zincirleme suç 

hükümleri uygulanarak bir cezaya hükmedilecek ve fakat bu ceza Kanunda belirtilen 

oranda artırılacaktır.    
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D. Yaptırım 

Gerçeğe aykırı bilgi verme suçundan dolayı, kusurluluğun ve 

cezalandırmanın diğer şartlarının mevcut olması halinde fail ya da faillere, bir yıldan 

üç yıla kadar hapis ve iki bin günden beş bin güne kadar adli para cezası verilecektir. 

Söz konusu alt ve üst sınırlar arasında temel cezanın saptanmasında, gerçeğe 

aykırılığın yol açtığı tehlikenin, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve failin güttü 

amaç ve saik (TCK. m.61) de göz önünde bulundurulacaktır. 

Bundan başka güvenlik tedbirleri kapsamında, özellikle belirli hakları 

kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirinin bir gereği olarak, bilgi isteminin ihraççılar, 

bankalar veya sermaye piyasası kurumlarına yönelik olması halinde, şirket yöneticisi 

olmaktan yoksun bırakılma sonucu ortaya çıkacaktır. Eğer gerçeğe aykırı bilgi verme 

suçu, yöneticilik yetkisinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmişse, sözü edilen hak 

yoksunluğu cezanın infazından sonra da belirli süreyle devam edecektir (TCK. 

m.53/f.5).
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SONUÇ 

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar konulu bu çalışmada, 

yukarıda üç bölüm halinde yapılan açıklamalar çerçevesinde temel olarak; gerçeğe 

aykırılığı sermaye piyasasında oldukça geniş bir alanı kapsadığı, gerek bu sebeple 

gerekse niteliği itibariyle piyasanın işlevselliğine ve tasarruf sahiplerinin hak ve 

yararlarına yönelik büyük bir tehlike teşkil ettiği, dolayısıyla bunun önlenmesini 

amaçlayan ve gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar olarak adlandırdığımız suç grubunun 

özel bir öneme sahip olduğu ve diğer suç tipleriyle birlikte söz konusu suçlara ilişkin 

Ser.PK.’daki mevcut düzenlemenin çeşitli açılardan gözden geçirilmesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bunun dışında aşağıda daha detaylı olarak, her bir bölümde 

varılan sonuçlar ayrı ayrı belirtilecektir.  

“Sermaye Piyasası ve Sermaye Piyasası Suçları” başlığını taşıyan ve 

konuyla ilgili temel kavramların ele alındığı birinci bölümde, sermaye piyasasının 

sermaye piyasası suçlarının genel bir görünümü ortaya konmuş ve bu çerçevede 

sonraki bölümlere ve özellikle suçların incelendiği son bölüme ışık tutan birtakım 

saptamalarda bulunulmuştur. 

Öncelikle bu husustaki başlıca kavram olan sermaye piyasası, bankacılık 

faaliyetinin temsil ettiği para piyasası ile birlikte bir ülkedeki finansal sistemin 

temelini teşkil etmekte olup, taşıdığı özellikler, finansal sistem içindeki yeri ve diğer 

piyasalarla ilişkisi dikkate alınarak; orta, uzun ve sonsuz vadeli fon arz ve talebinin, 

menkul kıymetler veya diğer finansal araçlara bağlı olarak, sermaye piyasası 

kurumları veya iletişim araçları vasıtasıyla doğrudan karşılaştığı piyasalar şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu bağlamda söz konusu tanımı somutlaştırmak ve bağlantılı diğer 

kavramları açıklamak üzere sermaye piyasasının unsurları, 1) Fon Arz Edenler 

(Yatırımcılar), 2) Fon Talep Edenler (İhraççılar), 3) Fon Arz ve Talep Araçları 

(Sermaye Piyasası Araçları), 4) Fon Arz ve Talebinin Karşılaşmasına Yardım Eden 

Kuruluşlar (Sermaye Piyasası Kurumları), 5) Fon Arz ve Talebinin Karşılaştığı 

Piyasalar (Sermaye Piyasaları) biçiminde tespit edilmiştir. 
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Kanunda özel olarak tanımlanmayan -ancak önemi sebebiyle tanımlanması 

gereken- yatırımcılar, sermaye piyasasında gelir elde etmek amacıyla, fon ihtiyacı 

içindeki kurumlar tarafından sunulan piyasa araçlarını satın almak suretiyle fon arz 

eden tasarruf sahiplerini ifade etmekte ve bireysel ya da kurumsal olabilmektedirler. 

Yatırımcıların karşısında, sermaye piyasası araçlarını halka arz ederek veya halka arz 

etmeksizin satan ve bu şekilde fon talep eden ihraççılar bulunmakta, bunlar da (halk 

açık veya halka açık olmayan) anonim ortaklıklar ile birtakım kamu kurumlarından 

oluşmaktadır. Bunların içerisinde (hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka 

arz edilmiş sayılan) halka açık anonim ortaklıklar ayrı bir öneme sahiptir.  

Yatırımcılar ile ihraççılar arasında fon değişimini sağlayan sermaye piyasası 

araçları, Kanunda menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak ikiye 

ayrılmıştır. Nitelikleri itibariyle mülkiyeti veya borçluluğu temsil eden ve birçok 

çeşidi bulunan bu araçlar arasında, incelenen suç tipleri bağlamında özellikle hisse 

senedi ve tahviller ile vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar ön 

plandadır. Benzer şekilde sermaye piyasası kurumları da fon transferine, kurumsal 

temelde, işlevlerine göre doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmekte olup, bilhassa 

borsa işlemlerinde zorunlu bir unsur olarak yer almaktadır. Burada faaliyetlerinin 

kapsamı yönünden aracı kurumlara özel olarak işaret edilebilir. Ayrıca belirtmek 

gerekir ki, esasen para piyasası kurumu olmasına rağmen, aracı kurumlarla birlikte 

“aracı kuruluş” üst terimi altında değerlendirilen bankalar da söz edilen fon 

değişiminde rol alabilmektedir.  

Nihayet yukarıda değinilen unsurlarla birlikte fon arz ve talebinin karşılaştığı 

ortamlar olan sermaye piyasaları, sermaye piyasası araçlarının dolaşım durumuna 

göre birincil (piyasa araçlarının yatırımcılara ilk defa sunulduğu) piyasalar ve ikincil 

(tedavüle giren araçların işlem gördüğü) piyasalar şeklinde, keza piyasanın 

teşkilatlanma derecesine göre organize veya yüksek düzeyde organize piyasalar ve 

organize olmayan veya düşük düzeyde organize piyasalar biçiminde ayrımlara tabi 

tutulmuştur. Borsalar, en yüksek seviyede organize piyasaların örneğidir.   
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Sermaye piyasası kavramıyla ilişkili olarak ele alınan sermaye piyasası 

faaliyetleri, Kanunda sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleriyle sınırlı olarak 

öngörülmesine rağmen, bunlara ihraççıların ve yatırımcıların işlemleri de ilave 

edilmek suretiyle; 1) İhraç faaliyetleri, 2) Yatırım faaliyetleri, 3) Aracılık faaliyetleri, 

4) Danışmanlık faaliyetleri, 5) Yönetim ve işletme faaliyetleri ve 6) Diğer faaliyetler 

biçiminde tasnif edilmiştir. Genel olarak ihraç faaliyetleri, sermaye piyasası 

araçlarının çıkarılmasını ve yatırımcılara sunulmasını kapsamakta, tasarrufların söz 

konusu araçlara yatırılması ise yatırım faaliyetlerini belirtmektedir. Yatırım 

faaliyetleri bağlamında sermaye piyasası araçlarının, birincil ve ikincil piyasalarda, 

özellikle organize piyasalar olan borsalarda alım satımı ile bunların geri alım ve geri 

satım taahhüdüyle alım satımı (repo-ters repo), konuyla ilgili suç tipleri açısından 

önemlidir.  

Aracılık faaliyeti, ihraç ve yatırım faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik 

işlemleri, danışmanlık faaliyetleri, geniş anlamda piyasadaki fon arz ve talebine 

ilişkin yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiyeleri, yönetim ve işletme faaliyetleri 

ise, sermaye piyasası araçları başta olmak üzere diğer birtakım varlıklardan veya 

alacaklardan oluşan portföyün, çeşitli biçimlerde özel olarak yönetilmesini ve 

işletilmesini ifade etmektedir. Bunların dışında, sermaye piyasası araçlarının alım 

satımında, karşılıklı edimlerin yerine getirilmesine yönelik işlemler (takas faaliyeti), 

alım satımın ve takasın güvenli ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması veya belirli bir 

portföyün daha pratik yönetimi ve işletilmesi ya da genel olarak fiziksel güvenliği 

temin amacıyla sermaye piyasası araçlarının muhafaza edilmesi (saklama faaliyeti), 

işletmelerin ve borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının kredi ve 

kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından sınıflandırılması (derecelendirme 

faaliyeti), sermaye piyasasında gayrimenkullere ilişkin işlemlerin gerçeğe 

uygunluğunu sağlamak üzere kıymet takdirinin yapılması (değerleme faaliyeti) ve 

ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının finansal bilgi ve belgelerinin, 

standartlara uygunluğu ve doğruluğu bakımından bağımsız olarak, dışarıdan 

incelenmesi (denetleme faaliyetleri), tamamlayıcı nitelikteki diğer sermaye piyasası 

faaliyetlerini teşkil etmektedir. 



 361 

Sermaye piyasasına ilişkin genel saptamalardan sonra, bu alana yönelik 

hukuksal düzenle bağlantılı bir kavram olarak değinilen sermaye piyasası hukuku, 

yakın zamanlarda bağımsız hale gelen, özel hukuk ve kamu hukukuna dahil farklı 

normları bünyesinden barındıran yeni bir hukuk dalı olup, sermaye piyasasının 

işlevselliğini sağlamak ve yatırımcıları korumak şeklinde iki temel amaca sahiptir. 

Türk sermaye piyasası hukukunun temel kaynakları, Ser.PK. ve Kanunun verdiği 

yetkiye dayalı olarak SPK. tarafından çıkarılan tebliğlerdir. Hatta güncelliği ve 

kapsamı itibariyle tebliğlerin, sermaye piyasası hukukumuzun –bu arada 

çalışmamızın- en önemli kaynağını oluşturduğu söylenebilir.  

Sermaye piyasasının işlevselliği ve yatırımcının korunması amacı 

bağlamında, piyasanın buna uygun olarak yönlendirilmesi ve yönetilmesi 

bakımından birtakım kurumlara ihtiyaç bulunmaktadır. Türk sermaye piyasasında bu 

görev, geniş düzenleme ve denetleme yetkileriyle birlikte SPK.’ya verilmiştir. Bunun 

dışında sermaye piyasasının esasını teşkil eden fon değişiminin organize bir şekilde 

gerçekleştirilmesinde ve yönetilmesinde İMKB. ve VOB. rol almakta, bunları takas 

ve saklama faaliyetleri yönünden Takasbank ve kaydileştirilen sermaye piyasası 

araçlarına ilişkin hakların izlenmesi noktasında MKK. tamamlamaktadır. Bunlarla 

bağlantılı bir diğer kurum olan YKF., para piyasasında bankalar açısından 

TMSF.’nin yerine getirdiği işlevlere benzer biçimde, temel olarak aracı kuruluşların 

finansal durumlarının bozulmasından doğan zarar ve risklere karşı yatırımcıların 

korunmasında devreye girmektedir. Nihayet TSPAKB. ve TDUB., aracı kuruluşlar 

ve gayrimenkul değerleme uzmanları arasında mesleki düzen ve disiplini sağlayarak 

piyasaya yön vermektedir. 

Sermaye piyasasına ilişkin özel hukuk ve idare hukuku (ekonomik idare 

hukuku) kavram ve kurumlarından sonra, ceza hukukuyla bağlantılı açıklamalar 

kapsamında, ilk olarak sermaye piyasası suçları, korunan hukuksal değer esas 

alınarak, piyasanın işlevselliği ve yatırımcının korunması şeklindeki hukuksal 

değerleri ihlal eden, karşılığında öngörülen yaptırım bakımından ise söz konusu 

değerleri koruyan suçlar olarak tanımlanmış, sermaye piyasası düzeni temelinde ise 

bu düzene ilişkin normların ihlalinden doğan suçlar şeklinde tarif edilmiştir. Bu 
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bağlamda Türk hukuku açısından sermaye piyasası suçları dar anlamda Ser.PK.’da 

düzenlenen suçlardan oluşmakta, geniş anlamda ise diğer kanunlarda yer alan ve 

fakat piyasanın işlevselliği ile yatırımcının korunması hukuksal değerleriyle veya 

genel olarak sermaye piyasası düzeniyle ilişkili olan suçları da kapsamına 

almaktadır.  

Sermaye piyasası suçları, esasen kriminolojik sınıflandırma niteliğini taşıyan 

beyaz yaka suçu ve ekonomik suç kavramı içerisinde yer almakta, dolayısıyla söz 

konusu suç gruplarının, örneğin ceza sorumluluğunun tespiti, soruşturma ve 

kovuşturma zorlukları gibi hususlarda taşıdıkları özellikleri bünyesinde 

barındırmaktadır. Bundan başka sermaye piyasası gibi finansal piyasanın bir parçası 

olan para piyasasında ortaya çıkan bankacılık suçları ile sermaye piyasası suçları 

çeşitli açılardan benzerlik arz etmektedir. Bankaların her iki piyasada da faaliyet 

göstermesi, önemli ortak noktalardandır.   

Korunan hukuksal değerin çoğunlukla kamusal olması, soyut tehlike suçu 

niteliğinin bulunması ve fail çevresinin sınırlı olması sermaye piyasası suçlarının 

genel özellikleri olup, söz konusu suçlar karakterleri itibariyle tümüyle veya işleniş 

biçimi yönünden sermaye piyasasına özgü bir mahiyete sahiptir. Bu çerçevede sözü 

edilen suçlara ilişkin normların oluşturduğu bir hukuk disiplini olarak sermaye 

piyasası ceza hukuku, sermaye piyasası, piyasanın unsurları ve özellikle sermaye 

piyasası faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan ceza hukuku normlarının 

toplamı şeklinde tarif edilmiştir.  

Somut olarak mevzuatımızdaki sermaye piyasası suçlarına bakıldığında, 

Ser.PK.’daki suçların, 47. maddede bentler halinde düzenlendiği, genel olarak bağlı 

hareketli, şekli (sırf hareket), özgü suç ve soyut tehlike suçu niteliklerinin ağır 

bastığı, manevi unsur bakımından kastın esas olduğu, taksirin öngörülmediği, bazı 

suçlarda belirli bir amacın arandığı ve en önemlisi suçların içtimaı konusunda 

maddenin başlangıcındaki “Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektiren bir 

suç oluşturmadığı takdirde” hükmü uyarınca, Kanundaki suçların daha ağır cezayı 

gerektiren suçlar karşısında yardımcı normun sonralığı ilkesi uyarınca geri çekileceği 
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hususları saptanmıştır. Öte yandan maddede birbirinden farklı birçok suç tipinin, 

adeta tek bir suçun seçimlik hareketleri gibi, yaptırım yönünden (A), (B) ve (C) 

bentlerinde üç grup halinde, ortak cezalarla karşılanması eleştirilmiştir. Keza 47. 

maddenin 2. fıkrasında tüm suçlar için geçerli olmak üzere, verilecek adli para 

cezalarının üst sınırla bağlı olmaksızın, suçun işlenmesi suretiyle temin edilen 

menfaatin üç katından az olamayacağı şeklindeki hüküm, gerek ortak bir düzenleme 

olması gerekse nispi para cezasının TCK.’nın gün para cezasını ve kazanç 

müsaderesini içeren yaptırım sistemiyle uyumsuzluğu açısından gözden 

geçirilmelidir.   

Kanunda cezaların ağırlığına göre yapılan gruplandırma kapsamında (A) 

bendindeki suçlar; 1) İçeriden öğrenenlerin ticareti suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt 

b.(1)], 2) İşleme dayalı manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)], 3) 

Bilgiye dayalı manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)], 4) İzinsiz 

sermaye piyasası faaliyeti suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(4)], 5) Güveni kötüye 

kullanma suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(5)], 6) Örtülü kazanç aktarma suçu 

[Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(6)], 7) Karşılıksız repo suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-

alt b.(7)] şeklinde, (B) bendindeki suçlar; 1) Bilgi ve belge vermeme suçu [Ser.PK. 

m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)], 2) Denetim görevlilerine engel olma suçu [Ser.PK. 

m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)], 3) Gerçeğe aykırı bilgi verme suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-

alt b.(1)], 4) Defter ve kayıt tutmama suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(2)] 

biçiminde ortaya konmuştur. (C) bendinde ise, Kanunun çeşitli hükümlerine madde 

sırasıyla atıf yapılmak suretiyle öngörülen ve yalnızca adli para cezasıyla 

cezalandırılan suç tipleri mevcut olup, bu suçlar da genel olarak; 1) Sermaye piyasası 

araçlarının ihracına ilişkin suçlar, 2) İhraççılara ilişkin suçlar, 3) SPK.’ya ilişkin 

suçlar, 4) Sermaye piyasası kurumlarına ilişkin suçlar, 5) Meslek kuruluşlarına 

ilişkin suçlar, 6) Denetim ve tasfiye düzenine ilişkin suçlar olarak gruplandırılmıştır. 

Buradaki fiillerin cezaya liyakat ve cezaya muhtaçlık ölçütleri çerçevesinde gözden 

geçirilmesi ve bir kısmının suç olmaktan çıkarılması gerektiği savunulmuştur.  

Ser.PK. bağlamında son olarak 47/A maddesindeki kabahatler bağlamında, 

TSPAKB. ve TDUB. ile ilişkili fiillerin esasen mesleki disiplini ilgilendirdiği ve 
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kabahat olarak düzenlenmesinin doğru olmadığı da ifade edilmiştir. Ser.PK. dışında, 

çeşitli kanunlarda da geniş anlamda sermaye piyasası suçu niteliğinde düzenlemeler 

tespit edilmiştir.  

Ser.PK.’daki suçlara özgü ceza muhakemesi kuralları kapsamında, söz 

konusu suçların resen soruşturulan suçlar olmadığı, muhakeme şartı olarak SPK.’nın 

yazılı başvurusunun arandığı, bu başvurunun muhakeme koşulları içerisinde 

Devletin, savcılığı dava açmağa mecbur bırakmayacak surette mahsus makamları 

vasıtası ile yaptığı şikâyet olarak da tanımlanan müracaat niteliğinde olduğu, 

Kanunda SPK.’nın başvuru yapmasıyla birlikte katılan sıfatını kazanacağına dair 

düzenlemenin yerinde olmadığı ve bunun kamu davasının açılmasıyla 

ilişkilendirilmesi gerektiği, ayrıca yukarıda değinilen ve yalnızca adli para cezasını 

gerektiren suçların ön ödemeye tabi olduğu ve bu suçlarda tutuklama tedbirinin 

uygulanamayacağı sonuçlarına varılmıştır.  

Çalışmanın “Gerçeğe Aykırılık ve Sermaye Piyasası” başlıklı ikinci 

bölümünde gerçeğe aykırılığın genel teorisi ve sermaye piyasasındaki yeri hakkında 

açıklamalar yapılarak, bu iki kavram arasındaki bağlantı kurulmuş ve bir anlamda 

sermaye piyasasında gerçeğe aykırılıktan doğan suçların temeli oluşturulmuştur.  

Bu bölümde öncelikle gerçeğe aykırılık kavramı, felsefi bir analiz 

çerçevesinde gerçek, hakikat, doğru ve dürüst deyimleriyle birlikte; objektif olarak 

var olanla (yani gerçekle) uyuşmayan, gerçeklikle doğrulanmayıp, yanlış olan, 

dürüst olmayan, dolayısıyla hakikat olarak yansımayan, hakiki olmayan şeklinde 

ortaya konmuş ve hukukun da adalet idealiyle bağlantılı olarak söz konusu 

kavramlara sonuç bağladığı belirtilmiştir. Bundan başka hukuksal metinler 

temelinde, gerçeğe aykırılığın, gerçek ve hakikat sözcüklerini referans alan ibarelerin 

yanı sıra, yanlış, yalan, asılsız, mesnetsiz, hileli, aldatıcı, yanıltıcı, muvazaalı, sahte, 

yapay gibi ifade biçimlerinin bulunduğu, şekli ve maddi gerçeğe aykırılık şeklindeki 

ayırımının ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve basın hukuku bakımından 

önem taşıdığı, yöntem, sebep, zaman, konu ve kapsam itibariyle farklı oluşum 

şekillerinin söz konusu olabileceği saptanmıştır. Buna göre gerçeğe aykırılık, 
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görünüş veya içerik yönünden, kısmen veya tamamen, icrai veya ihmali ve iradi veya 

iradi olmayan bir davranışla, var olanın olmamış gibi veya olduğundan farklı olarak 

veya olmayan bir şeyin varmış gibi gösterilmesi suretiyle ya da zamana bağlı 

değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilir.    

Gerçeğe aykırılığın hukuksal sonuçları, hukukun zorlayıcılık niteliğinin bir 

gereği olarak öngördüğü genel anlamda yaptırımları ifade etmektedir. Özel hukuk 

alanında gerçeğe aykırılık, tazminat ve hükümsüzlük başta olmak üzere önleyici, 

sona erdirici veya düzeltici tarzdaki birtakım hukuksal çarelerle karşılanmaktadır. 

Kitle haberleşme hukukunda orijinal bir hak ya da yaptırım olarak düzeltme ve cevap 

hakkı, disiplin ceza hukukunda çeşitli disiplin suç ve cezaları, kabahatler hukukunda 

ise kabahat adı verilen haksızlıklar ve bunlara uygulanan idari yaptırımlar öne 

çıkmaktadır.  

Nihayet gerçeğe aykırılığın ceza hukukundaki sonuçları bakımından, gerçeğe 

aykırılığın son çare olarak suç olarak düzenlenmesi ve böylece kendisine ceza 

yaptırımının bağlanması söz konusudur. Gerçeğe aykırılık, ihlal edilen hukuksal 

değerin niteliğine ve önemine göre farklı şekillerde suça konu olmakta olup, söz 

konusu düzenleme biçimleri çalışmanın konusunu oluşturan suçlar açısından da 

büyük ölçüde geçerlidir. Bu çerçevede soyut gerçeğe aykırılığın yeterli görüldüğü, 

harekete ilişkin somut bir belirlemenin yapılmadığı suç tiplerinin yanı sıra, nitelikli 

gerçeğe aykırılığın arandığı ve hareketin belirli bir nitelik taşımasının öngörüldüğü 

suç tipleri de mevcuttur. Buna ilave olarak, gerçeğe aykırılığın ancak belirli bir 

neticeye neden olduğu hallerde cezalandırılması veya manevi unsur yönünden özel 

bir amacın varlığına bağlı olarak suç sayılması da mümkündür. Bundan başka, 

gerçeğe aykırılığın sonradan düzeltilmesinin de etkin pişmanlık bağlamında 

sonuçları olabilmektedir.  

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılık, piyasada olması gereken güveni ve 

açıklığı zedelemekte, buna bağlı olarak piyasanın istikrarı olumsuz yönde 

etkilenmekte, nihayet piyasaya fon arz eden yatırımcılar ve aynı şekilde piyasadan 

fon talep eden ihraççılar ve hatta genel olarak ekonomi zarar görebilmektedir. 
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Sermaye piyasasının ülke ekonomisi ve özellikle ekonomik kalkınma bakımından 

sahip olduğu işlevle orantılı olarak, bu alandaki gerçeğe aykırılık önem taşımaktadır.  

Sermaye piyasasında değişik konularda ve alanlarda gerçeğe aykırılık ortaya 

çıkabilmektedir. Söz konusu gerçeğe aykırılıklar, çalışmanın esasını oluşturan suç 

tiplerinin unsurları dikkate alınarak, gerçeğe aykırılığın ilişkili olduğu olgu ve 

hareketlere dayanan bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Buna göre, sermaye 

piyasasının işleyişinde yetkili kuruluşların talebi üzerine veya mevzuat gereği olarak 

verilen bilgi ve belgelerde, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının muhasebe 

faaliyeti sonucu ortaya çıkan finansal belgelerinde, bağımsız denetim ve değerleme 

işlemi sonucunda düzenlenen raporlarda, çeşitli kişi ve kurumların kamuya 

yaptıkları açıklamalarda, özellikle ekonomi gazeteciliği ve yatırım danışmanlığı 

kapsamında ortaya çıkan haber, yorum ve tavsiyelerde, sermaye piyasası araçlarının 

alım ve satımında ve halka açık anonim ortaklıkların kâr dağıtımı gibi diğer 

konularda gerçeğe aykırılığın görülebileceği açıklanmıştır.  

Sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın gösterdiği etki ve taşıdığı önem 

bağlamında, piyasada ortaya çıkan gerçeğe aykırılıkların önlenmesi de son derece 

kritik bir konu olup, bu hususta piyasanın düzenlenmesi, denetlenmesi ve bunların 

bir uzantısı olarak tedbir ve yaptırım uygulanması öne çıkmaktadır. Düzenleme 

yoluyla gerçeğe aykırılığın önlenmesinde, piyasa faaliyetlerinin izin alma 

yükümlülüğüne veya ön denetime tabi tutulması, dönemsel olarak veya önceden 

belirlenen çeşitli durumların ortaya çıkmasına bağlı olarak bilgi ve belge 

iletilmesinin öngörülmesi, çeşitli konularda birtakım standartlara veya kalıplara yer 

verilmesi ve sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleriyle ilişkili olarak meslek 

kurallarının hüküm altına alınması genel düzenleme yaklaşımları olarak dikkat 

çekmekte, bunların dışında doğrudan gerçeğe aykırılığı önlemeye yönelik özel 

kurallar da söz konusu olabilmektedir. Düzenleme mekanizmasını tamamlamak 

üzere denetleme yoluyla gerçeğe aykırılığın önlenmesinde ise, SPK.’nın kapsamlı 

denetim yetkisi, İMKB., VOB., MKK. TSPAKB. gibi piyasaya yön veren 

kuruluşların kendi bünyelerindeki faaliyetler ve işlevleriyle bağlantılı denetimleri, 

bağımsız denetim kuruluşlarının işlemleri ve kurumların kendi iç denetim sistemleri 
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rol almaktadır. Düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin doğal sonucu olarak ortaya 

çıkan tedbir ve yaptırımlar kapsamında, SPK. ve borsaların gerçeğe aykırılıklara 

karşı aldıkları tedbirler, piyasaya yön veren kuruluşların disiplin yaptırımları, 

Kanunda öngörülen kabahatler ve nihayet çalışmamızın konusunu oluşturan suçlar 

karşılığında uygulanan yaptırımlar, sermaye piyasasında gerçeğe aykırılığın 

önlenmesinin çareleridir.    

Nihayet, çalışmanın esasını oluşturan “Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar” 

başlıklı üçüncü ve son bölümde, Ser.PK. m.47’de düzenlenen suçlardan, 1) İşleme 

dayalı manipülasyon) suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(2)], 2) Bilgiye dayalı 

manipülasyon suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(3)], 3) Örtülü kazanç aktarma 

suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(A)-alt b.(6)], 4) Karşılıksız repo suçu [Ser.PK. m.47/f.1-

b.(A)-alt b.(7)], 5) Gerçeğe aykırı bilgi verme suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(B)-alt b.(1)] 

ve 6) İlan, açıklama ve reklâmlarda gerçeğe aykırılık suçu [Ser.PK. m.47/f.1-b.(C), 

m.6/f.2’ye aykırılık] gerçeğe aykırılıktan doğan suç grubu olarak belirlenmiş ve ilk 

beş suç tipi kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. İlan, açıklama ve reklâmlarda 

gerçeğe aykırılık suçu gerek yalnızca adli para cezasını gerektirmesi ve ön ödemeye 

tabi olması gerekse bilgiye dayalı manipülasyon suçunu tamamlayıcı, ikincil bir 

nitelik taşıması sebebiyle hafif bir suç olduğundan kapsam dışı bırakılmıştır. Bundan 

başka, 47. maddenin 1. fıkrasının (B) bendinin 2. cümlesinde belirtilen; gerçeğe 

aykırı defter ve kayıt tutma, hesap açma veya bunlarda her türlü muhasebe hilesi 

yapma (defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırılık suçu) ve gerçeğe aykırı bağımsız 

denetleme raporu düzenleme ile düzenlenmesini sağlama (gerçeğe aykırı rapor 

düzenleme suçu) fiilleri, esasen gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar içerisinde 

değerlendirilebilecek olmasına karşın, maddede bu fiillerin doğrudan 

cezalandırılmayarak, TCK.’nın belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine atıf 

yapılması sebebiyle ayrıca ele alınmamıştır.  

Suç tipi incelemesinde yöntem olarak, öncelikle ilgili suç tipi hakkında, suçun 

kanuni tanımını, koruduğu hukuksal değeri ve gerçeğe aykırılıkla ilişkisini içeren 

genel açıklamaların yapılması, bundan sonra suçun maddi, manevi unsurları ile 

hukuka aykırılık unsurunun değerlendirilmesi, teşebbüs, iştirak ve içtimadan oluşun 
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özel oluşum biçimlerinin ve nihayet yaptırımla ilgili konuların irdelenmesi şeklinde 

bir sıra izlenmiştir.  

Gerek sermaye piyasası suçları gerekse gerçeğe aykırılıktan doğan suçlar 

içinde en önemli fiiller olan işleme dayalı manipülasyon ile bilgiye dayalı 

manipülasyon, manipülasyon suçları başlığı altında birlikte ele alınarak, 

manipülasyon kavramı ve korunan hukuksal değer açısından ortak açıklamalar 

yapılmıştır. Bu kapsamda, manipülasyon deyiminin karşılaştırmalı hukukta ve Türk 

hukukunda yerleşmiş bir tabir olması itibariyle tercih edilmesi gerektiği, 

manipülasyon olarak nitelendirilen fiillerin ve yöntemlerin çokluğu sebebiyle 

üzerinde uzlaşılan, kapsayıcı bir tanımın bulunmadığı, bununla beraber 

manipülasyonun sermaye piyasası araçlarının arz ve talebinin karşılaştığı ortamı, 

yani piyasayı ve nihayet bunların piyasada oluşan fiyatlarını hedef alması noktasında 

söz konusu kavramın, sermaye piyasasındaki arz ve talebe ilişkin her türlü maksatlı 

müdahale veya piyasaya müdahale etme olgusu öne çıkarılarak, başkalarını bir 

sermaye piyasası aracı üzerinde işlem yapmaya ikna etmeyi amaçlayan veya piyasa 

aracının fiyatını yapay bir seviyeye zorlayan davranış şeklinde tanımlandığı, daha 

genel olarak ise sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkilemeye yönelen, gerçek 

piyasa şartlarına uymayan tüm davranış şekilleri, başka bir ifadeyle yapay fiyat 

oluşumuna sebep olan tüm uygulamalar biçiminde tarif edildiği sonucuna varılmıştır. 

Manipülasyonun çeşitli ayırımları olmasına rağmen en fazla taraftar bulan ayırım, 

fiyatların etkilenme biçimine ve niteliğine göre; 1) Sermaye piyasası araçlarının alım 

ve satım işlemleriyle gerçekleştirilen (işleme dayalı manipülasyon), 2) Gerçeğe 

aykırı bilgilerin yayılması veya bilgilerin açıklanmaması suretiyle yapılan (bilgiye 

dayalı manipülasyon) ve 3) Sermaye piyasası dışında gerçekleştirilen hareketlerle 

ortaya çıkan (harekete dayalı manipülasyon) şeklindeki sınıflandırmadır. Öte yandan 

manipülasyon, benzer bir kavram olarak, fiyat değişikliklerine ilişkin tahmine dayalı 

bir biçimde gerçekleştirilen, dolayısıyla risk içeren işlemleri ifade eden 

spekülasyondan farklıdır. Manipülasyon suçlarıyla korunan hukuksal değer ise, fiyat 

oluşumunun güvenilirliğine bağlı olarak sermaye piyasasının işlevselliği olup, bunun 

yansıması niteliğinde yatırımcılar başta olmak üzere piyasa katılımcılarının 
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malvarlığı ve özellikle bilgiye dayalı manipülasyon açısından yatırımcıların tasarruf 

özgürlüğüdür.  

İşleme dayalı manipülasyon suçuyla ilgili olarak özellikle belirtilmesi 

gereken hususlar kapsamında, öncelikle suçun maddi unsurunu oluşturan sermaye 

piyasası araçlarının alım ve satımını “yapma” hareketinin, bir bütün olarak işlem 

sürecinden hangi aşamayı içerdiğinin, örneğin takas sürecinin buna dahil olup 

olmadığının belirli olmadığı, ancak bu konudaki iradelerin uyuşmasının, borsalar 

bakımından emirlerin eşleşmesinin yeterli olduğu ifade edilmelidir. Mevcut 

düzenleme itibariyle yalnızca borsaya emir iletilmesinin tipik hareketi 

karşılamayacağı, oysa bu fiilin de fiyatları etkilemeye elverişli olduğu ve 

karşılaştırmalı hukukta açıkça öngörüldüğü, Türk hukuku bakımından da bu yönde 

bir düzenlemenin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca Kanunda alım 

“ve” satım yapmadan söz edilmesi tereddüt doğurabilecek bir ifade olup, bunun 

“veya” şeklinde düzeltilmesi doğru olacaktır. Benzer şekilde suçun kanuni tanımının 

başındaki “yapay olarak” ibaresinin, maddi unsur kapsamında hareketi mi yoksa 

manevi unsur içerisindeki amaçları mı nitelediği açık değildir. İfade biçimi yönünden 

her iki yönde de yorum yapılmasına müsait olmasına rağmen, kanımızca bu deyim 

manevi unsurla ilişkilidir. Yine maddi unsurla ilgili olarak, her ne kadar Kanunda 

açıklık yoksa da alım satım hareketinin, ilgili amaçları meydana getirmeye elverişli 

olmasının aranması gerekir. Olması gereken hukuk açısında ise, suçun yine sırf 

hareket suçu şekline düzenlenmesi ve fakat aynı zamanda olası neticeleri ifade eden 

manipülatif amaçları meydana getirmeye elverişliliğin, hareketin bir niteliği 

biçiminde hüküm altına alınması isabetli olacaktır.  

İşleme dayalı manipülasyonun manevi unsuru açısından, birbiriyle iç içe 

birden fazla amaca yer verildiği, oysa bunların yapay fiyat veya piyasa kavramı 

altına toplanabileceği, söz konusu amaçların tespitinde manipülasyon yöntemlerinin 

ve manipülatif işlem kalıplarının son derece önemli olduğu belirtilmelidir. Hukuka 

aykırılık unsuru bakımından ise, karşılaştırmalı hukukta ve AB.’nin Piyasanın 

Kötüye Kullanılması Direktifinde öngörülen meşru nedenlere dayalı olarak kabul 

edilmiş piyasa uygulamalarının (accepted market practices), geri alım programlarının 
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(buy-back programmes) ve fiyat istikrarı (stabilisation) işlemlerinin hukukumuzda da 

detaylı bir biçimde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmelidir. Son olarak suçun 

kanuni tanımında failleri ifade etmek üzere gerçek kişilerle, tüzel kişilerin 

yetkililerinin yanı sıra, “bunlarla birlikte hareket edenler” ibaresinin kullanılması, 

suça iştirak kulları karşısında gereksiz olup, madde metninden çıkarılmalıdır.  

Bilgiye dayalı manipülasyon suçunda, maddi unsuru oluşturan seçimlik 

hareketler, yöntem olarak icrai (bilgi verme, haber yayma, yorum yapma) ve ihmali 

(bilgileri açıklama) şeklinde ikiye ayrılarak incelenmiş, devamında icrai hareketlerin 

gerçeğe aykırılık özelliği ve tüm hareketlerin ortak niteliği olan sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyebilme unsuru ele alınmıştır. Kanunda icrai hareketlerin 

ortak özelliği yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz kelimeleriyle düzenlenmiş olup, 

bunlar esasen gerçeğe aykırılığın farklı ifade biçimleridir. Tipik hareketlerden yorum 

yapmayla ilişkili olarak tavsiyede bulunma hareketi, karşılaştırmalı hukukta 

“scalping” olarak anılan ve genel olarak failin kendi çıkarlarını ve ilişkilerini 

gizleyerek tavsiyede bulunmasını ve sonrasında yaptığı işlemlerle kazanç 

sağlamasını ifade eden manipülasyon yöntemi bağlamında son derece önemlidir. Bu 

fiillerin mevcut düzenlemeye göre icrai hareketler bağlamında cezalandırılması, 

gerçeğe aykırılık unsurunun tespiti noktasında güç olduğu gibi, çıkar çatışmasının 

açıklanmasına dair yükümlülüklerin açıkça düzenlenmemesi bakımından ihmali 

hareket kapsamında değerlendirilmesi de problemlidir. Karşılaştırmalı hukuk ve AB. 

Direktifi dikkate alınarak konuyla ilgili özel bir düzenlemenin yapılması şarttır. 

Bundan başka ihmali hareket olarak bilgileri açıklamama bakımından, Kanunda 

yalnızca açıklamakla yükümlü olunan bilgilerden söz edilmiş, bunun kaynağı 

gösterilmemiştir. Bu konuda da bir belirliliğin sağlanması gerekir.  

Suçun hukuka aykırılık unsuru kapsamında, haber verme hakkı ve bu 

bağlamda gazetecilik mesleğinin kuralları önemli olup, AB.’nin ilgili Direktifinde de 

özel olarak vurgulanmıştır. İhmali hareketle ilişkili olarak Özel Durumların Kamuya 

Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının 

ertelenmesi yönünde bir hak veya yetki vermekle birlikte, kanımızca suç teşkil eden 
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bir fiili hukuka uygun kılan bu durumun Kanunda da ilgili olduğu ölçüde 

öngörülmesi doğru olacaktır.    

Suçları içtimaıyla bağlantılı olarak, bilgiye dayalı manipülasyon suçunu 

oluşturan ihmali hareket ile Ser.PK. m.47/f.1-b.(C)’de öngörülen ve kamuyu 

aydınlatma yükümlülüğüyle ilişkili Ser.PK. m.16 ve özellikle m.16/A’ya aykırılığı 

içeren suç tipleri arasındaki ilişkinin asal-yardımcı norm ilişkisi kapsamında 

değerlendirilebileceği, zira söz konusu hükmün, ilgili maddelere yönelik her türlü 

aykırılığı cezalandırmak istediği ve bu yönüyle zımni nitelikte yardımcı norm 

özelliğini taşıdığı, dolayısıyla bilgiye dayalı manipülasyon suçunun unsurlarının 

mevcut olması halinde uygulanmayacağı saptamasına işaret edilmelidir. Ancak 

olması gereken hukuk açısından bu fiillerin ayrıca cezalandırılmasının gerekip 

gerekmediğinin değerlendirilmesi ve cezalandırma halinde yardımcı norm niteliğinin 

açıkça belirtilmesi gerekir. Son olarak, bilgiye dayalı manipülasyonun basın yoluyla 

işlenmesi halinde, ceza davasının Basın Kanunu’nda öngörülen süreler içerisinde 

açılması gerektiği hususuna dikkate çekilmelidir.  

Halka açık anonim ortaklıkların malvarlığının ve bununla bağlantılı olarak 

söz konusu ortaklığın hisselerine yatırım yapan tasarruf sahiplerinin menfaatlerini 

koruyan örtülü kazanç aktarma suçunu oluşturan fiiller, benzer şekilde Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nda da Hazine’nin gelir kaybını önlemek üzere düzenlenmiş olup, 

söz konusu hükümlerden, suçun unsurlarına ilişkin değerlendirmede yararlanılabilir. 

Suçun maddi unsurunun, Kanunun 15. maddesinin son fıkrasına atıfla öngörülmesi 

eleştirilmelidir. Zira söz konusu düzenleme biçimi, çeşitli tereddütlere ve yorum 

güçlüklerine yol açmaktadır. Bundan başka tipik hareket olan örtülü işlemin ne 

anlama geldiği Kanunda tanımlanmamış, yalnızca emsallere göre farklı olma 

şeklinde sınırlayıcı olmayan bir örneğe yer verilmiştir. Sözü edilen örnekten yola 

çıkarak örtülü işlemler, arada yönetim, denetim veya sermaye ilişkisi olmadan 

gerçekleştirilen benzer nitelikteki işlemlerden makul olmayan farklılıklar içeren veya 

böyle bir ilişki olmasaydı hiç yapılmayacak ya da farklı bir şekilde yapılacak olan ve 

kârı veya malvarlığını azaltmaya elverişli işlemler olarak tanımlanmıştır. Bu noktada 

gerek suçun kanuni tanımında gerekse atıf yapılan hükümde, “işlemlerde bulunarak” 
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ifadesinin kullanılmış olması karşısında, hareketsiz kalmanın, başka bir deyişle 

herhangi bir işlem yapmamanın genel olarak tipik olmadığı, ancak hareketsiz kalma, 

zımni olarak, örneğin bir feragat şeklinde yorumlanabiliyorsa, bu durumda da bir 

işlem yapılmış olarak kabul edilebileceği saptamasında bulunulmuştur. Öte yandan 

suçun hukuka aykırılık unsuru kapsamında, örtülü işlemle ilgili olarak halka açık 

anonim ortaklığın ortaklarının tümünün onayının olduğu istisnai durumlar dışında 

ortakların çoğunluğunun oyu fiilin hukuka uygunluğu için yeterli olmadığı ifade 

edilmiştir.  

Örtülü kazanç aktarma suçu, suçların içtimaı kuralları bağlamında güveni 

kötüye kullanma suçu ve halka açık anonim ortaklık statüsündeki bankalar açısından 

Bank.K.’daki zimmet suçuyla birleşebilir. Bu durumda, Ser.PK. m.47’nin 

başlangıcında yer alan ve maddenin daha ağır cezayı gerektiren düzenlemeler 

karşısında özel norm olarak öncelikle uygulanmasını engelleyerek, onu yardımcı 

norm haline getiren hüküm dikkate alındığında, güveni kötüye kullanma suçunun 

nitelikli şeklinin ve zimmet suçunun cezasının daha ağır olması sebebiyle örtülü 

kazanç aktarma suçuna ilişkin düzenleme, yardımcı norm olarak geriye çekilecek ve 

uygulanmayacaktır. Sonuç olarak, Ser.PK. m.47’deki hüküm çerçevesinde, cezalar 

arasındaki farklılıklar nedeniyle, güveni kötüye kullanma ve zimmet suçlarının 

unsurlarının oluşmayacağı istisnai durumların dışında, doğrudan örtülü kazanç 

aktarma suçundan dolayı cezalandırmanın son derece sınırlı olduğu, dolayısıyla suça 

ilişkin düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

Öte yandan olması gereken hukuk açısından, örtülü kazanç aktarma fiilinin 

yanı sıra, bu fiilin karşı tarafı göz önünde bulundurularak, örtülü kazanç edinme de 

cezalandırmaya layık ve muhtaç bir nitelik taşımaktadır. Bu sebeple halka açık 

anonim ortaklıkların malvarlığını ve özellikle küçük ortakları koruma noktasında 

kazanç edinenler de cezalandırılmalıdır. Yapılacak düzenlemede Bank.K.’ya ilişkin 

Hükümet Tasarısında yer alan, ancak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda zimmet suçu 

gerekçe gösterilerek tasarıdan çıkarılan metin esas alınabilir.  
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Karşılıksız repo suçu, hukuksal değer olarak temel olarak tasarruflarını repo-

ters repo işleminde değerlendirme isteyen yatırımcıları korumakta, işlemi yapan aracı 

kurum ve bankaların karşılıksız borçlanmaya bağlı olarak finansal durumlarının 

bozulması ve genel olarak piyasadaki fon akışının öngörülen düzenin dışında, 

denetimsiz bir biçimde gerçekleşmesi bakımından piyasanın işlevselliğini de 

güvence altına almaktadır. Suçun maddi unsuru kapsamında, hareketin konusu 

Kanunda sermaye piyasası araçları şeklinde tüm piyasa araçlarını kapsar şekilde 

gösterilmiş olmasına rağmen, repo-ters repoyu düzenleyen tebliğde yalnızca 

borçlanma aracı niteliğindeki belirli menkul kıymetler işlemin konusunu 

olabilmektedir. Tipik hareket olarak sermaye piyasası araçlarının geri alım taahhüdü 

ile satımını (repo) yapmanın, konuyla ilgili süreç içerisinde, tarafların vadede geri 

alım ve geri satım taahhüdüyle birlikte münferit bir menkul kıymetin devri, bunun 

karşılığında ödenecek bedeller ve vade konusunda iradelerinin uyuşmasını kapsadığı, 

devamındaki sürecin yapılan satımdan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini ifade ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  Reponun karşılıksız olmasının, ilgili 

menkul kıymetin satıcının portföyünde bulunmamasının yanı sıra, belirli bir menkul 

kıymetin birden fazla repo işlemine konu edilerek satılması halini de içerdiği 

belirtilmiştir. Hukuka aykırılık unsuru kapsamında ise, ters repo yapan karşı tarafın, 

karşılıksız repoya rıza göstermesinin geçerli olmadığı görüşü savunulmuştur.  

Suçların içtimaı konusunda, karşılıksız reponun bir gereği olarak repo 

yapanın karşı taraftan vadesinde faiziyle iade edilmek üzere para kabul etmesinin, 

duruma göre izinsiz bankacılık faaliyeti suçunun, izinsiz mevduat kabul etme 

hareketiyle içtima edebileceği, keza benzer bir içtimanın, olmayan bir menkul 

kıymetin geri alım vaadiyle satılması ve böylece karşı taraftan para alınması 

noktasında dolandırıcılık suçu bakımından da ortaya çıkabileceği, bu ihtimallerde, 

daha önce de değinilen, Ser.PK. m.47’nin başlangıcında yer alan hüküm gereği, söz 

konusu suçlarla karşılıksız repo suçunun gerektirdiği cezaların karşılaştırılması 

sonucunda, daha hafif bir cezayı içermesi sebebiyle karşılıksız repo suçunu 

düzenleyen normun, yardımcı norm olarak geri çekilip uygulanmayacağı, dolayısıyla 

mevcut hükmün bu açıdan gözden geçirilmesi gerektiği yargısına varılmıştır. 



 374 

Nihayet, sermaye piyasasının gözetim ve denetiminin sağlıklı bir biçimde 

gerçekleşmesine hizmet ederek, piyasanın işlevselliğini koruyan gerçeğe aykırı bilgi 

verme suçu açısından, öncelikle suçun düzenlenme biçimine dair eleştiriye değinmek 

gerekir. Söz konusu suça vücut veren fiil, bilgi ve belge vermeme, denetim 

görevlilerine engel olma hareketleriyle birlikte ve bazıları nitelik olarak aynı 

sayılabilecek ifadelerle tek bir suçun seçimlik hareketleri şeklinde öngörülmüştür. 

Kanımızca sözü edilen eylemler, içerdikleri haksızlığın farklılığı itibariyle, 

Bank.K.’daki benzer suçlarda olduğu gibi, ayrı suçlar halinde hüküm altına 

alınmalıdır. Bunun dışında suçun kanuni tanımında SPK.’ya ve SPK. tarafından 

görevlendirilenlere, istenecek bilgilerin gerçeğe aykırılı olarak verilmesi şeklinde bir 

cümle kullanılmış olup, bu ifade tarzı, bilgiyi isteyenin kim olduğunu açıkça 

belirtmemesi yönünden sorunludur. Yine suçun maddi unsuru kapsamında, yalnızca 

eksik bilgi verilmesi halinde, esasen verilmeyen kısım itibariyle bilgi vermeme 

hareketinin gerçekleşeceği, ancak saklanan kısmın, sunulan bilginin gerçekliğini 

etkilemesi ihtimalinde, gerçeğe aykırı bilgi verme suçunun oluştuğunun kabul 

edilebileceği tespitinde bulunulmuştur.  

Hukuka aykırılık unsuru bağlamında, Anayasanın 38. maddesinin 5. 

fıkrasında düzenlenen ve kimsenin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını 

suçlayıcı beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamayacağını 

öngören ilkenin (nemo-tenetur ilkesi), gerçeğe aykırı bilgi verme suçu açısından bir 

hukuka uygunluk nedeni oluşturmayacağı, çünkü bahsi geçen ilkenin, yalnızca aktif 

bir davranışta bulunmama hakkını verdiği, aksine icrai davranışta bulunarak başka 

bir hukuksal değeri ihlal etmeyi, bu çerçevede gerçeğe aykırı bilgi vermeyi 

içermediği açıklanmıştır. 
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1999’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimime başladım ve 2002 yılında “Ekonomik 

Suçlar ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar” 

başlıklı tezimle öğrenimimi tamamladım.  

Yüksek Lisans öğrenimimi takiben, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora programına kaydoldum. 2005 

yılında doktora yeterlik sınavını verdikten sonra, tez çalışmalarıma başladım. Bu 

çerçevede TÜBİTAK bursuyla 1 yıl süreyle Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan 

Max-Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde (Max-Planck-

Institut für ausländisches und internationales Strafrecht) yurtdışı araştırmalarımı 

yaptım. Yurtdışından döndükten sonra da fiilen doktora tezimin yazım sürecine 

geçtim.  

Aynı zamanda 2000 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak 

çalışmaktayım. 


