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ÖZ 

Borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda yapay fiyat ve miktar oluşturmaya 

yönelik işlemler sermaye piyasaları ile ilgili tartışmalarda her zaman gündemde olan 

konular arasında yer almıştır. Kısaca piyasa dolandırıcılığı olarak da açıklanabilecek 

olan manipülasyon ülkemizde nispeten yeni bir kavram olarak algılansa da, 

manipülatif işlemlerin tarihi mevcut kayıtlar itibariyle 18. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. 

Manipülasyonun engellenmesine ilişkin düzenlemeler temel olarak yatırım 

kararlarında etkili olan bilginin değerini artırma ve yatırımcıların zarar uğratılmasını 

engelleme amacını taşımaktadır. 

Hisse senedi piyasasında manipülasyon ABD’de Menkul Kıymetler ve 

Borsalar Kanunu’nda ve Avrupa Birliği Piyasa Suçları Direktifi’nde ayrıntılı bir 

biçimde ele alınırken, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu’nda sermaye piyasası 

araçlarında alım satımlarla yapay fiyat ve miktar oluşturulması ve söz konusu 

araçların değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verilmesi, 

haber yayılması, yorum yapılması ya da açıklamakla yükümlü olunan bilgilerin 

açıklanmaması manipülasyon olarak kabul edilmiştir.  

Manipülatif nitelikli işlemlerin engellenmesi ve söz konusu nitelikte işlem 

gerçekleştirenlere yaptırım uygulanması konusunda borsalar ve düzenleyici 

otoritelerin görev paylaşımı yaptığı ülke örnekleri incelendiğinde görülmektedir. 

Görev paylaşımının derecesi ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genel olarak 

gözetim faaliyetlerinin öz düzenleyici kuruluşlarda, denetim faaliyetlerinin ise kamu 

yetkisini haiz düzenleyici otoriteler tarafından yerine getirildiği anlaşılmaktadır. 

Mevcut durumda manipülasyonun engellenmesi amacıyla SPK ve İMKB 

mevzuatlarında düzenlemeler bulunmakta olup, hâlihazırdaki tedbirlere ilave olarak 

yeni işlem kesicilerin borsa sistemine ilave edilmesi ve İMKB hisse senedi 

piyasasındaki pazarların düzenlenmesi manipülasyon ile etkin mücadele imkânı 

sağlayacaktır. 
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ABSTRACT 

 

Purchase and sale of securities with the intention of creating an artificial 

market and price, namely market manipulation, has always been a hot issue 

regarding capital markets. Market manipulation which can  be shortly described as 

deceitful transactions is a relatively new issue in Turkey, while records show that 

history of market manipulation dates at least back to the beginng of 18th century. 

Rules and regulations designed to prevent market manipulation basically aim to 

protect the investors and information that affect investment decisions. 

While stock market manipulation is covered extensively in Securities 

Exchange Act of USA and EU Market Abuse Directive, in Turkey manipulation is 

shortly defined as trading capital market instruments in order to artificially affect their 

demand and supply and giving and disseminating misleading, false, deceiving 

information and news about capital market instruments. 

A certain degree of cooperation exists between the regulatory authorities and 

exchanges/self regulatory organizations in preventing manipulative acts and 

imposing sanctions on wrongdoers. The degree of cooperation is subject to differ 

among countries, however, it is generally observed that surveillance activities are 

carried out by the self regulatory organization, whilst enforcement activities are the 

duties of the regulatory organization. 

Currently, there are several options available in the Capital Markets Board of 

Turkey and Istanbul Stock Exchange regulations to combat market manipulation and 

introduction of new circuit breakers and a reform in stock markets will make a more 

efficient approach possible. 
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ÖNSÖZ 

Manipülasyon kavramı, sermaye piyasaları ile ilgili tartışmalarda sıkça 

gündeme gelen, spekülasyon kavramı ile karıştırılan ve tanımı ile ilgili farklı 

yaklaşımlar da dikkate alarak anlamın ve içeriği ile ilgili olarak piyasa katılımcılarının 

yeterli bilgiye sahip olmadığı bir sermaye piyasası suçunu tanımlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Çalışmada öncelikle manipülasyon suçu ile ilgili teorik tartışmalara yer 

verilmiş, farklı ülke düzenlemelerindeki yerine değinilerek ülkeler arası yaklaşım 

farklılıkları vurgulanmıştır. Çalışmanın asıl amacı ise aslında hangi fiillerin 

manipülasyon ve hangi değişkenlerdeki olağan dışı hareketliliklerin manipülasyonun 

göstergesi sayıldığının belirlenmesi, manipülasyon ile mücadelede hâlihazırda 

Türkiye’de mevcut olan sistemin ortaya konulması ve dünya çapında manipülasyon 

ile mücadele için kullanılan araçlarının Türkiye açısından uygulanabilirliğinin 

irdelenmesidir.  

 

Çalışma temel olarak kural koyucunun bakış açısıyla yazılmış olduğundan, 

Türkiye’de kurulu mevcut sistemin durumu karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuş ve 

iyileştirme gereken alanlar üzerinde durulmuştur. 

 

Çalışma sırasında karşılaşılan en büyük güçlük, manipülatif işlemlerin 

engellenmesi amacıyla uygulanabilecek tedbir ve yaptırımların etkinliğinin test 

edilmesi konusunda literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunması olmuştur.  

Düzenleyici otoriteler tarafından uygulanan tedbirler ile ilgili olarak kamuoyuna açık 

yeterli bilgi bulunmamasının bu durumun temel nedeni olduğu düşünülmektedir. 

 

Çalışmayı sonuçlandırma konusunda cesaretlendiren yaklaşımı ile desteğini 

esirgemeyen tez danışmanım Prof. Dr. Hülya TALU’YA teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

Finansal sisteminin önemli bir parçası olan sermaye piyasalarının sağlıklı 

işleyebilmesi, piyasaların daha etkin hale gelmesi ve piyasa katılımcılarının haksız 

zararlarla karşılaşmamaları açısından bu piyasalarda yapılacak düzenlemeler büyük 

önem taşımaktadır. Sermaye piyasalarına ilişkin yapılan düzenlemelerde genelde 

profesyonel olmayan ve sınırlı maddi güce sahip küçük yatırımcı olarak da nitelenen 

bireysel yatırımcıların haklarının korunması konusunun öne çıktığı anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemeler konusunda yapılacak 

çalışmalarda, sadece bu tür yatırımcıların korunması değil aynı zamanda etkin 

finansal piyasaların oluşturulmasının ve dolayısıyla ekonomide kaynakların etkin bir 

şekilde dağıtılmasının sağlanmasının amaçlanması da gündeme gelebilecek 

hususlardandır. Son yıllarda finansal piyasalarda kaydedilen gelişmeler, sermaye 

piyasalarında yapılacak düzenlemelerin hem mikro planda yatırımcıları hem de 

makro planda tüm ekonomiyi kuşatıcı bir yapıya sahip olması gerekliliğini ortaya 

koymuştur. Bu aşamada akla sermaye piyasaları düzenlemelerinin piyasada etkinliği 

ne ölçüde sağladığı sorusu gelmektedir. 

 

Hisse senetleri birim pay fiyatlarının şirketin gerçek değerini yansıtması ve 

alım satıma konu olan hisse senedinin likidite derecesi, piyasa etkinliğinin 

derecesine ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınan temel faktörlerdir. Hisse 

senetleri pay fiyatları şirketlerin durumunu ne kadar doğru ve düzgün bir şekilde 

yansıtır ve piyasalarda alım satım ne kadar kolay olursa finansal piyasaların da 

etkinliğinin o kadar fazla olması beklenmektedir. Buna göre, etkin piyasalarda hisse 

senetlerinin fiyatlarının kamuya açık tüm bilgileri yansıtması beklenmekte olup, 

fiyatın denge durumundan hareket etmesinin sadece ilgili hisse senedinin değerini 

etkileyebilecek bilginin ortaya çıkmasından sonra olması beklenmektedir.  

 

Hisse senedi piyasasında etkinliği sağlama amacıyla yapılmış olan 

düzenlemelerin hitap ettiği kesim piyasa katılımcıları olarak adlandırılmaktadır. 

Piyasa katılımcıları olarak nitelendirilen gruplardan birincisi, şirketler hakkında 

kamuya açıklanmamış bilgiye sahip olan ve piyasaya ilişkin genel ve firmalar için 

özel bilgileri kullanma şansına sahip içerden öğrenen konumunda olan kişilerdir. 

İkinci grup piyasa ve şirketler hakkında bilgi toplayıp analiz etme konusunda 
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uzmanlaşan ve bilgiye dayanarak işlem yapanlardır. Üçüncü grup yatırım amacıyla 

hisse senetlerini alıp portföylerinde tutan durağan bir yatırım stratejisine sahip 

yatırımcılardır. Son grup ise üstün bilgiye veya üstün alım satım yeteneğine sahip 

olduklarını düşünen, ama aslında irrasyonel işlemler yapan söylenti tacirleridir. Son 

iki grubun piyasa etkinliğine katkısının az olmasından dolayı içerden öğrenenler ve 

bilgiye dayanarak işlem yapanlar piyasa etkinliğinin sağlanmasında rol alabilecekler 

olarak ön plana çıkmaktadır1.  

 

 Sermaye piyasası düzenlemeleri esas olarak üç kategoride incelenebilir. 

Bunlardan ilki şirketlere ve yatırımcılara getirilen kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, 

ikincisi çeşitli hileli yöntemler ile şirketlerin mali yapılarına zarar verilmesini ve 

ortakların zarara uğratılmasını yasaklayan düzenlemeler, üçüncüsü ise piyasa 

suiistimalleri olarak değerlendirilebilecek manipülasyon ve içeriden öğrenenlerin 

ticaretine getirilen sınırlamalardır. Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri yatırımcıların 

bilgi toplama maliyetlerini azaltıp piyasalarda şeffaflığın artmasını sağlarken, 

şirketlerin mali yapılarına zarar verilmesini ve ortakların zarara uğratılmasını 

engelleyen düzenlemeler şirketlerin devamlılıklarını ve sermaye piyasalarının temel 

dayanak noktası olan fon arz-talep döngüsünün aksamamasını sağlamaktadır. 

Manipülasyona karşı alınan önlemler hisse senedi fiyat ve değeri arasındaki ilişkiyi 

ve finansal piyasalarda doğru bilgi ve analizin değerini koruma amacı taşırken, 

içeriden öğrenenlerin ticaretine getirilen sınırlamalar sermaye piyasalarında 

önlenmesi mümkün olmayan bilgi asimetrisinden kaynaklanan haksız kazançları 

engelleme, başka bir deyişle sermaye piyasalarında eşitliği sağlama amacı 

taşımaktadır. Genel bir değerlendirme yapıldığında ise, sonuçları ne olursa olsun 

sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeler bilgiye dayanarak işlem yapanlar için 

güvenli bir piyasa oluşturulması ve fon arz ve talebinin sağlıklı bir şekilde 

eşleşmesinin devamının sağlanması amacını taşımaktadır. 

   

Sermaye piyasası düzenlemeleri çok geniş bir alanı içine alırken, 

çalışmamızda sermaye piyasası suiistimallerinden hisse senedi piyasasında 

manipülasyon kavramı üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Öncelikli olarak 

manipülasyon ile ilgili temel kavramlar ve çeşitli ülke düzenlemelerinde 

manipülasyon ile ilgili hükümler ele alınmıştır. Diğer ülke düzenlemeleri Türkiye’deki 

                                                 
1 Zohar Goshen ve G. Parchomovsky, “The Essential Role of Securities Regulation” Duke Law 
Journal, 2006, s:2. 
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düzenlemeler ile olan farkları ile ele alınırken, Türkiye’de manipülasyon suçu ile ilgili 

düzenlemelerde hala bazı boşlukların bulunduğu vurgulanmıştır. Manipülasyonun 

engellenmesinde düzenlemelerin yanı sıra, kurulan gözetim denetim yapısının da 

önemli olduğu dikkate alınarak, Türkiye örneği diğer ülke örnekleri ile birlikte ortak 

ve farklı yönleri ile değerlendirilmiştir.  

 

Çalışmanın odak noktasını ise manipülasyonun engellenmesi amacıyla 

alınabilecek tedbirler oluşturmaktadır. Bu çerçevede, öncelikli olarak 

manipülasyonun engellenmesinde hâlihazırda Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası mevzuatlarında yer alan hükümler irdelenmiş, ardından 

çeşitli ülke borsalarında alınan tedbirler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve 

Türkiye için tedbir önerilerine yer verilmiştir. Manipülasyon ile ilgili tedbirler temel 

olarak manipülasyona giden yolları kapatma ve manipülasyon fiilini işleyecek kişileri 

caydırma amacı taşıyan olmak üzere ikiye ayrılmakta olup, caydırma amacı taşıyan 

tedbirlerin para ve hapis cezası ile sınırlı olması da dikkate alınarak çalışmada 

manipülasyonun yapılmasını engelleme amacı taşıyan tedbirler üzerinde 

durulmuştur. Son bölümde ise, hisse senedi piyasasında olağandışı fiyat ve miktar 

hareketlerini engelleme amacıyla SPK tarafından kullanılan tedbirler arasında yer 

alan bir hisse senedinin kredili işlem ve açığa satışa konu hisse senetleri listesinden 

geçici olarak çıkarılması uygulamasının ilgili hisse senetlerinin piyasasına olan 

etkisine ilişkin çalışmaya yer verilmiştir. 
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BÖLÜM:1 

MANİPÜLASYONLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

Sermaye piyasalarının bir ülke ekonomisi için önemi, tek başına ülke 

ekonomisinin gelişimi için yararlı olamayan fon fazlasının, ekonominin gelişimi için 

fon ihtiyacı içerisinde olanlara aktarılması yoluyla yatırımlara dönüşmesinin 

sağlanmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu fon aktarımı menkul kıymetlerin 

halka arz edilmesi yoluyla birincil piyasada gerçekleşse de, halka arzlar yoluyla fon 

aktarımlarının devamlılığının sağlanabilmesi için sağlıklı işleyen ikincil piyasalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. İkincil piyasanın sağlıklı işleyebilmesi için öncelikle menkul 

kıymetlerin alım satımının kurallar dahilinde ve güven içinde yapılabileceği 

teşkilatlanmış piyasaların bulunması gerekmektedir. Bu çerçevede, piyasa 

suiistimallerinin engellenmesi ve sorumlularının cezalandırılması ile ilgili 

düzenlemeler de birincil ve ikincil piyasaların güven içerisinde işleyişlerinin 

sağlanması, dolayısıyla sermaye piyasalarının işlevinin korunması amacıyla 

yapılmaktadır.  

 

Genel olarak piyasa suiistimallerinin manipülasyon ve içerden öğrenenlerin 

ticareti olarak ikiye ayrılması mümkün olmakla birlikte, manipülasyon ve içerden 

öğrenenlerin ticareti birçok açıdan birbirinden farklıdır. Öncelikle manipülasyon 

yapma düşüncesinde olan kişi, kar elde edebilmek için alım ve satım işlemleri ile 

piyasayı yönlendirerek diğer yatırımcıları işlem yaptığı menkul kıymete çekmek 

istemektedir. İşlem yaptığı menkul kıymet ile ilgili olarak diğer yatırımcılara nazaran 

üstün bilgiye sahip olan içerden öğrenen ise işlem yaparken piyasadaki varlığının 

bilinmesini istememekte, kar elde edebilmek için bilginin fiyata yansımasından önce 

pozisyonunu almaktadır. İçerden öğrenen kişi pozisyonunu belirlerken sahip olduğu 

ayrıcalıklı bilginin fiyatı hangi yöne götüreceğini dikkate alırken, manipülasyon 

yapma düşüncesinde olan kişinin pozisyonunda etkili olan unsur uygulayacağı 

manipülasyon stratejisidir.2 

 

Çalışmanın konusu olan manipülasyon fiili ile ilgili düzenlemelere yer 

verilmeden önce, söz konusu fiilin piyasanın güven içerisinde işleyişine neden engel 

teşkil ettiğine değinilmesi faydalı olacaktır. Bilindiği üzere etkin fiyat, bir menkul 

                                                 
2 M.Minenna, “The Detection of Market Abuse on Financial Markets: A Quantitative Approach”, 
Consob, Quaderni di Finanza, N.54, Mayıs 2003, s.5. 
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kıymete ilişkin arz ve talebin o menkul kıymetle ilgili tüm bilgilerin herkese açık 

olduğu, başka bir deyişle bilgi asimetrisinin bulunmadığı durumda oluşturduğu 

fiyattır. Manipülasyon ise bir menkul kıymetin arz ve talebini olduğundan farklı 

göstererek, fiyat etkinliğini olumsuz olarak etkiler. Bunun sonucunda ekonomide 

kaynakların etkin dağılımı engellenmiş olur, ayrıca gerçekten fon ihtiyacında olan ve 

yatırım yapıldığında büyüyerek ekonomiye katkıda bulunacak şirketler fonlara 

ulaşmakta zorluk çekerler. 

 

Manipülasyon Anglo-Sakson hukuku kaynaklı bir kavram olup, sermaye 

piyasalarının henüz gelişmekte olduğu İngiltere Krallığı’nda 1720 yılında Güney 

Denizi Balonu olarak adlandırılan olayda yaşananlar, piyasa suiistimallerinin aslında 

sadece günümüz finansal piyasalarının bir problemi olmadığını göstermektedir. 

İngiltere’de gerçekleşen söz konusu olay, varlıkların gerçek değerinin çok üzerinde 

fiyat değişimi göstermeleri olarak tanımlanabilecek spekülatif balonlar tarihinde de 

ilk sıralarda yer almaktadır. Söz konusu olay, İngiliz Hükümetinin Fransa ile 

yapmakta olduğu savaşı finanse edebilmek için 7 milyon poundluk kredi karşılığında 

South Sea Company adlı şirkete Güney Amerika ile ticarette tekel hakkı veren 

Güney Denizi Kanunu’nu çıkarmasıyla başlamıştır. Bu kanun ile kendisine verilen 

tekel yetkisi karşılığında Şirket 30 milyon poundluk İngiltere Ulusal Borcunu İngiltere 

Devleti’nden %5 faiz ile üstlenmiştir. South Sea Company finansal olarak çok iyi 

yönetilmese de, ülke genelinde kurulan pazarlama ofisleri ile şirket hisse senetleri 

çok rahat bir şekilde insanlara satılmış ve yatırımcıların artan talebi karşısında 

sürekli hisse senedi ihraç edilmiştir. İngiliz yatırımcılarının South Sea Company 

hisse senetlerine olan bu yoğun talebi ülkede diğer halka arzları da beraberinde 

getirmiş, sebzelerden güneş enerjisi elde edilmesi ve denizde yüzen konakların 

inşası gibi projeleri ana faaliyet konusu belirleyen şirketler bile ülkedeki bu yatırım 

çılgınlığında hisse senedi satmayı başarabilmişlerdir. Aradan geçen süre içerisinde 

South Sea Company yöneticileri aslında şirketlerinde işlerin o kadar iyi gitmediğini 

bildiklerinden, kendi senetlerini satıp piyasadan çıkmışlardır. Bu durumun halk 

arasında duyulmasının ardından yaşanan panik sonucunda gelen satışlar ile 

hisseler değersiz hale gelmiştir. O yıllarda İngiliz ekonomisinin iyi durumda olması 

neticesinde ülkenin mali olarak çökmesi engellenirken, 1825 yılına kadar ülkede 

hisse senedi ihracı yasaklanmıştır.3 

                                                 
3 Çevrimiçi: http://www.investopedia.com/features/crashes/crashes3.asp Eylül 2010. 

http://www.investopedia.com/features/crashes/crashes3.asp
http://www.investopedia.com/features/crashes/crashes3.asp
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İşte bu tip piyasa suiistimalleri ve yaşanan büyük finansal krizler piyasa 

suiistimalleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve denetim mekanizmalarının 

kurulması gerekliliğini doğurmuştur. Piyasa suiistimallerinin önüne geçilebilmesi 

amacıyla yürütülen faaliyetlerde elde edilen tecrübeler suiistimallerin önüne temel 

olarak iki şekilde geçilebileceğini göstermektedir. Birincisi, piyasaların etkin bir 

biçimde işlemesine olanak verecek ve alım satım faaliyetlerini asgari seviyede 

etkileyecek önleyici tedbirlerin alınması ve sağlıklı piyasa mekanizmasının 

kurulmasını öngören düzenlemelerdir. Diğeri ise etkin denetim faaliyetleridir. 

Denetim faaliyetlerinin ülkeler için oldukça maliyetli olduğu, sınırlı denetim elemanı 

nedeniyle düzenleyici otoritelerin her ihlali tespit edemediği dikkate alındığında, 

suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla etkin düzenlemelerin yapılmasının ve 

sağlıklı pazar yapılarının oluşturulması şart olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 

spekülatif işlemlerin yoğun olarak görüldüğü 1929 Büyük Buhranı sonrası, 

kamuoyunun baskısı üzerine ABD’de yapılan düzenlemeler ve Menkul Kıymetler ve 

Borsalar Komisyonu’nun oluşturulması piyasadan yatırımcıların kaçmasını önlemek 

ve yatırımcıları korumak amacıyla yapılmıştır.  

 

1.1. Manipülasyonun Tanımı 

ABD’de manipülasyon ile ilk ciddi tanım 1971 yılında, emtia piyasalarında 

gerçekleştirilen işlemler sonucu yargıya intikal eden Cargill adlı tarım şirketi ve 

Hardin adlı şahsın taraf olduğu bir olayda yargılama sonucunda verilmiştir. O olay ile 

manipülasyon kasıtlı olarak bir finansal varlığın fiyatına etki eden herhangi bir işlem 

veya yöntem olarak tanımlanmıştır. Varlığın fiyatına olan etkinin ise kasıtlı işlemlerin 

olmadığı durumda varlığın fiyatının normal arz ve talep koşullarında oluşacak fiyat 

ile karşılaştırılarak bulunması öngörülmüştür4.  

 

1934 Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu ile menkul kıymetlerde 

gerçekleştirilen manipülatif nitelikli işlemlere değinilirken, emtia piyasalarındaki 

manipülasyon konusunda Emtia Borsaları Kanunu (Commodites Exchange 

Act/CEA) ile yetki ABD Vadeli Emtia Piyasalar Komisyonu (Commodity Futures 

Trading Commission/CFTC) verilmiştir. Vadeli emtia piyasalarında manipülasyon ise 

                                                 
4 Cargill v Hardin Davası, Çevrimiçi: http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j 
Eylül 2010. 

http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
http://openjurist.org/452/f2d/1154/cargill-incorporated-v-m-hardin-j
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arz ve talep üzerinde hâkimiyet kurulması suretiyle nakit emtia piyasasında veya 

vadeli kontratlarda etkin rekabetin bertaraf edilmesi olarak tanımlanmıştır.  

 

Avgouleas tarafından yapılan tanıma göre manipülasyon, yapay fiyat ve 

miktar izlenimi verecek işlemler ve benzer alım satım yöntemleri ile yatırım 

kararlarını etkileyebilecek bilgileri yanlış-yanıltıcı açıklanması, gizlenmesi gibi 

yöntemler kullanarak piyasa katılımcılarının finansal araçlarda işlem yapma ve bu 

araçlara dayalı hakları kullanmalarına yol açma olarak tanımlanmaktadır. Buna göre 

Yatırımcıların yanılması sonucunda yapacakları işlemler ile yapay fiyat oluşacak ve 

eylemleri ile yatırımcıların yanılmasına yol açanların bu olaydan kazançlı çıkmaları 

söz konusu olacaktır.5 Söz konusu tanıma göre manipülasyonun maddi unsurları 

olaya konu olan işlemlerin yapay, yanıltıcı olup olmaması, yapay işlem neticesinde 

piyasa katılımcılarının alım satım işlemlerinin yönünde meydana gelen değişim, 

manipülatörlerin bu işlemler neticesinde elde ettikleri menfaat, manipülatif nitelikli 

işlemlerin olmaması durumunda incelemeye konu olan olayda olduğu gibi bir 

menfaat elde edilip edilmeyeceği, manipülatif işlemlerin/yöntemin yapısı olarak 

belirlenmiştir.  

 

Kyle ve Viswanathan (2008) tarafından yapılan tanımlamada ise, bir alım 

satım stratejisinin doğru fiyatlama ve piyasa etkinliğine olumsuz etkide bulunmadığı 

sürece manipülasyon sayılamayacağı iddia edilmektedir.6 Burada doğru fiyatlama, 

fiyatların etkin kaynak dağılımı için verdiği işaretlerin isabetliliğini ifade etmektedir. 

Fiyat etkinliği ise var olan bilgiye dayanarak alım satımlardan kar etmenin zorluğuna 

işaret etmektedir. 

 

Sermaye piyasasına yönelik düzenlemeler incelendiğinde, manipülasyonun 

tanımlanmasına yönelik olarak temelde iki farklı yaklaşımın benimsendiği 

görülmektedir. Bu yaklaşımlar yapay fiyat bazlı yaklaşım ve kasıt bazlı yaklaşımdır.   

Yapay fiyat bazlı yaklaşıma göre manipülasyonun varlığından söz edilebilmesi için 

yapay fiyat oluşumunun veya piyasa aktörlerine işlemler ile ilgili yanıltıcı izlenim 

verilmesinin söz konusu olması gerekmektedir. Yapay fiyat kavramı manipülasyonun 

tanımına yönelik tartışmalarda önemli bir unsurdur. Burada öncelikle yapay fiyatın 

                                                 
5 Avgouleas, a.g.e.  s.116. 
6 Albert Kyle ve S. Viswanathan, “How to define illegal price manipulation”, “American Economic 

Review, Mayıs  2008, s.2. 
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nasıl oluştuğuna değinilmesi gerekmektedir. Yapay fiyat menkul kıymet ile ilgili 

yalan, yanlış, yanıltıcı bir bilginin yayılması ile oluşturulabileceği gibi kendinden 

kendine işlemler gibi yapay işlemler yoluyla da oluşturulabilir. Hangi yol ile 

oluşturulursa oluşturulsun önemli olan ise piyasa fiyatına olan etki ve oluşturulan 

yapay fiyat ile piyasa etkinliğine verilen zarardır. Başka bir deyişle, nasıl 

gerçekleştirilse gerçekleştirilsin manipülatif işlem olup olmadığına karar verilmesi 

için öncelikle yapay fiyat oluşturulup oluşturulmadığına bakılması gerekmektedir7.  

 

Teorik olarak manipülatif işlemlerin ispatı için yapay fiyatın oluşması gerektiği 

iddia edilse de, piyasadaki işlemleri incelemek ile yükümlü düzenleyici otoriteler, 

yatırım tavsiyelerinde bulunan analistler ve yatırım kararı veren yatırımcılar/portföy 

yöneticileri için yapay fiyat oluşup oluşmadığı yönünde bir kanaate ulaşılması 

sanıldığı kadar kolay değildir. Bu doğrultuda uluslar arası Sermaye Piyasası 

Düzenleyici Otoriteler Birliği (IOSCO) “yapay fiyat” için uluslar arası kabul görecek 

bir tanımlama yapma ihtiyacı duymuştur. Bu tanıma göre, normal arz ve talep 

koşullarında oluşacak olan fiyattan sapılması sonucu oluşan fiyat yapay fiyat olarak 

değerlendirilmektedir.8  

 

Yapay fiyat öncelikle çoğu zaman manipülasyonun varlığından bahsedilmesi 

için önemli olmakla birlikte, manipülatif işlemleri gerçekleştirenlere para cezası 

verilmesi durumlarında ayrı önem kazanmaktadır. Mevcut durumda, Türkiye’de 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/I-A-2 maddesine aykırı fiilleri bulunanlar hakkında 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca suç duyurusunda 

bulunulmakta, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i maddesi ile SPK’ya tanınan yetki 

doğrultusunda işlemlerde sorumlulukları tespit edilenler hakkında da borsalar ve 

teşkilatlanmış piyasalarda işlem yapma yasağı tesis edilmektedir. SPK tarafından 

yapılan suç duyurusu sonrasında mahkeme sürecinde ilgili şahıslar suçlu bulunursa, 

manipülatif işlemler nedeniyle elde ettikleri menfaate orantılı olarak para cezasına 

çarptırılmaktadır. Elde edilen menfaat ise çoğu zaman yapılan işlemler sonucunda 

alım satım fiyatları arasındaki farktan elde edilen kardan, işlemler için ödenen 

komisyonlar ve BSMV’nin çıkarılması ile bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, Türkiye 

                                                 
7 J.D. Cox,”Securities Regulation: Cases and Materials”, New York, Aspen Law and Business, 2009, 
s.125. 
8 Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, “Investigating and 

Prosecuting Market Manipulation, Mayıs 2000, s.13. 
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uygulamasında oluşan fiyatın yapay olduğu üzerinde durulmakla birlikte, yapay 

fiyatın ne olduğu veya normal arz ve talep koşullarında oluşması gereken fiyatın ne 

olması gerektiği üzerinde durulmamaktadır.  

 

Öte yandan, yapay fiyatın tespiti manipülatörün düzenleyici otorite tarafından 

elde ettiği kar oranında para cezasına çarptırılan ve ödediği para cezası manipülatif 

işlemler nedeniyle zarar görenlerin zararlarını giderme amacıyla fona aktarıldığı 

ABD sermaye piyasalarında büyük önem kazanmaktadır. Fair Fund adı verilen 

yatırımcı tazmin fonu uygulamasında, piyasayı bozucu işlemleri dolayısıyla elde 

ettiği menfaat doğrultusunda para cezası ödemekle ile yükümlü kılınanlar fona bir 

miktar ödemede bulunmakta, yatırımcılar da uğradıkları zarar ile orantılı olarak 

fondan ödeme hakkı kazanmaktadır. İşte burada manipülatörün işlemi sonucunda 

oluşan yapay fiyat bulunmakta, yapay fiyattan alım satım yapan yatırımcılar da 

fiyatın yapay olmaması durumunda oluşacak fiyat ile karşılaştırma yapılarak tazmin 

edilme yoluna gidilmektedir. Bu çerçevede, yapay fiyat kavramı ile ilgili literatür 

incelendiğinde yapay fiyatın tespiti amacıyla kullanılan yöntemlerin tarihsel veri ve 

olağan dışı fiyat yöntemleri olduğu görülmektedir.  

 

Yapay fiyatın tespiti amacıyla kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan yani 

tarihsel veri yönteminde bir menkul kıymetin geçmiş performansı ile incelenen 

dönemdeki performansı kıyaslanarak yapay fiyatın tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır.9 Ancak bir menkul kıymete ilişkin arz ve talebi etkileyen faktörlerin 

farklı dönemlerde farklı olacağı dikkate alındığında bu yöntemin geçerliliği tartışmalı 

hale gelmektedir.10 Zira ikincil piyasada talebi ve arzı etkileyecek şirketin faaliyetleri 

ile ilgili veya yerel ekonomi veya dünya ekonomisinde gelişmeler meydana 

gelebilmektedir. Yapay fiyatın tespiti amacıyla kullanılan başka bir yöntem olan 

olağan dışı fiyat yöntemine göre ise fiyat mekanizmasının normal işleyişini 

durdurması fiyatın olağan dışı bir hal almasına yol açmaktadır. Buna göre bir menkul 

kıymet veya varlıkta birbirini takip eden açıklanamayan fiyat yükselişleri veya vadeli 

emtia sözleşmelerinde vadeli kontratın fiyatının dayanak varlığın fiyatından büyük 

                                                 
9 J.W.Markham, Commodites Regulation: Fraud, Manipulation and Other Claims, New York, Clark 
Boardman Ltd., 1987, s.18. 
10 W.C.Perdue, “Manipulation of Future Markets: Redefining the Offense”, Fordham Law Review 345, 
s.377.  
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sapma göstermesi fiyatın olağan dışı olduğuna işaret etmektedir.11 Bu yöntemin 

özelliği, olağandışlığın saptanması için karşılaştırılabilirliğin de bulunmasının 

gerekmesidir. Geçerli spot fiyatın açık olarak belli olduğu emtia piyasasında bu 

tespit kolay biçimde yapılabilecek iken, hisse senedi piyasası için aynı durum her 

zaman söz konusu olmayabilir.  

 

Olağan dışı fiyat yöntemine göre olağan dışı fiyatın tespiti Türkiye’de en 

kolay biçimde İMKB’de işlem gören yatırım ortaklıkları için uygulanabileceği 

düşünülmektedir. Zira yatırım ortaklıkları belli bir portföye yatırım yaptıkları için, 

portföy değeri ve birim pay değeri kolaylıkla hesaplanabilmekte ve birim pay değeri 

ile yatırım ortaklığın hisse senedinin fiyatından büyük sapma gösteriyorsa fiyatta 

olağan dışılığın varlığından söz edilebilmektedir. Türkiye’de yatırım ortaklıkları 

haftalık olarak toplam portföy değerleri ile birim pay değerlerini kamuya duyurmakta 

olup, yatırımcılar kolay bir biçimde hisse fiyatı ile birim pay değeri arasındaki farkı 

görme fırsatına sahiptirler. Ancak, yatırım ortaklıklarının özellikle 2008 yılı fiyat 

performansları incelendiğinde,  hisse fiyatlarının birim pay değerlerinin çok üstüne 

çıktığı görülmektedir. Kasıt bazlı yaklaşıma göre ise manipülatörün diğer piyasa 

aktörlerine alım satmaya teşvik etmesi/yönlendirmesi gerekmektedir. Bu yaklaşıma 

göre manipülatif eylemler sonucu yapılan suç duyurularının ardından mahkemelerde 

suçluluk kararı verilmesi için gereken kastın açık bir biçimde ortaya konulmasıdır.12  

 

1.2. Manipülasyonun Türleri 

Her ne kadar Avrupa Birliği Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi’nde veya 

ABD sermaye piyasaları düzenlemelerinde manipülasyonun tanımı ile ilgili doğrudan 

bir ayrım yapılmamış olsa da, uluslararası genel kabul gören ilkelere göre 

manipülasyon bilgi bazlı ve yapay işlem bazlı manipülasyon olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

 

1.2.1. Bilgi Bazlı Manipülasyon  

Bilgi bazlı manipülasyon temel olarak yatırım danışmanları veya şirketler 

tarafından gerçeklerin olduğundan farklı gösterilmesini veya menkul kıymetler ile 

                                                 
11 S.C. Pirrong, “Commodity Market Manipulation Law: A (Very) Critical Analysis and a Proposed 
Alternative” W&L Law Review, 1994, s.27. 
12 Daniel Fischel ve David Ross, “Should Law Prohibit Manipulation in Financial Markets”, Harvard 

Law Review, 105, 1991 s.506. 
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ilgili yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgileri yayılmasını ifade etmektedir.  Özellikle bilgi 

işlem teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin daha da yaygınlaşması ile finansal 

varlıklar ile ilgili yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi yayılması konusunda manipülatörlerin 

işleri bir bakıma daha kolay hale gelmiştir. Bu çerçevede, takip eden bölümde bilgi 

bazlı manipülasyonun en belirgin iki örneğine yer verilecektir.  

 
1.2.1.1 Aracı Kurumların ve Yatırım Danışmanlarının Yanıltıcı 

Araştırma Raporları ve Önerileri  

Bilgiye dayalı manipülasyonun ilk örneğini yatırımcıların yatırım yapmadan 

önce dikkate aldığı aracı kurum/yatırım bankası araştırma raporları veya yatırım 

danışmanlığı hizmeti veren kurumların araştırma raporları aracılığıyla yapılan bilgi 

manipülasyonu oluşturmaktadır. Burada bu fiil bir menkul kıymette piyasa yapıcısı 

olan veya bir menkul kıymette önemli miktarda pozisyonu bulunan kurum tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Burada öncelikle tavsiye veren kurumun pozisyonun 

bulunduğu hisse senedi ile ilgili olumlu rapor yayınlanmakta, olumlu raporun 

yayınlanması neticesinde hisse senedine artan talebin ve buna bağlı olarak 

gerçekleşen fiyat artışının ardından oluşan olumlu piyasada sahip olunan hisse 

senetlerinin satılması söz konusudur. Türkiye açısından bu durum 

değerlendirildiğinde, hisse senedi piyasasında henüz piyasa yapıcılığı kavramı 

bulunmadığı için sadece yerli/yabancı aracı kurumların veya yabancı bankaların 

araştırma raporları veya yatırımcılara sundukları tavsiyeler aracılığı ile bu tip fiillerin 

gerçekleştirilmesi ihtimali bulunmaktadır. 

 

Burada, öncelikle araştırılması gereken söz konusu aracı kurum/yatırım 

bankalarında araştırma raporlarını hazırlayan araştırma birimleri ile aracı 

kurumun/yatırım bankasının işlemlerini gerçekleştiren portföy yöneticileri arasındaki 

ilişkinin, bu farklı iki grubun kurum içi iletişimin nasıl olduğunun belirlenmesidir. 

Genellikle kurumsallaşmış finansal kurumlarda bu iki farklı birim arasında “Chinese 

Walls” olarak adlandırılan ayrışmanın bulunduğundan bahsedilmekte ve araştırma 

raporlarını hazırlayanlar ile işlem gerçekleştirenlerin herhangi bir şekilde yatırım 

konusunda iletişim içinde bulunmadıkları öne sürülmektedir. Üzerinde durulması 

gereken ikinci husus ise, bu tip kurumlarda kurum portföyüne gerçekleştirilen karlı 

işlemlerden portföy yöneticilerinin ne gibi menfaatler elde ettiklerinin belirlenmesi ve 



12 
 

bu konudaki gözetim ve denetimin bu husus da dikkate alınarak yerine 

getirilmesidir.13  

 

Konuyla ilgili olarak ABD’de gerçekleşmiş bir olay şu şekildedir: 

Salomon Smith Barney (SSB) adlı yatırım bankasının telekom sektöründe 

uzmanlaşmış önemli analistlerinden bir tanesi olan J. Grubman, 1999-2001 yılları 

arasında aralarında ABD’nin telekom devi AT&T’nin de bulunduğu şirketler hakkında 

devamlı olarak olumlu rapor yayınlamıştır. En çarpıcı olay Kasım 1999’da 

gerçekleşmiş, Grubman hissenin nötr olan notunu “al” anlamına gelen 1’e 

yükseltmiştir. Karşılığında ise çocuğunu New York Manhattan’da faaliyet gösteren 

seçkin bir anaokuluna kaydettirme konusunda yardım almıştır. Bu not artırımı 

sonrasında, ayrıca SSB AT&T ile bir danışmanlık hizmeti ve halka arz için aracılık 

yüklenimi anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma sayesinde SSB AT&T’den 63 milyon 

ABD doları gelir elde etmiştir. Genel olarak ise, Grubman’ın bulunduğu telekom 

sektöründen SSB 1999-2001 yılları arasında toplam 790 milyon ABD doları 

kazanmıştır. Söz konusu dönemde Grubman hem bir analist olarak çalışırken, 

yatırım bankacılığı bölümüne de yardımlarda bulunmuştur. Grubman’ın hakkında 

yatırım raporları yazdığı şirketlere bir yandan da danışmanlık hizmeti vermesi açıkça 

bir çıkar çatışmasına zemin hazırlamıştır. 2002 yılında SSB’den ayrılırken toplam 32 

milyon dolar tazminat almıştır. Grubman’ın haklarında olumlu rapor yazdığı şirketler 

ile ilgili gerçek durumların ve Grubman’ın bu şirketlerden elde ettiği menfaatin ortaya 

çıkmasının ardından, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ilgili 

düzenlemelerin ihlali nedeniyle Grubman hakkında işlem yapılmasına karar vermiş, 

Grubman ile yapılan uzlaşma görüşmeleri sonrasında Grubman bir yarısı ceza, 

diğer yarısı elde ettiği menfaatin iadesi olmak üzere toplam 15 milyon ödeme 

yapmıştır.14 

 

1.2.1.2. Finansal Varlıklar ile İlgili Olarak Piyasaya Yanlış, Yanıltıcı 

Bilgi Verilmesi ve Söylenti Yayılması  

Bilgi bazlı manipülasyonun bir türü olan ve “Market Rigging” olarak 

adlandırılan yöntemde menkul kıymetler ile ilgili olarak yalan, yanlış ve yanıltıcı 

haber ve söylentilerin yayılması veya ilgili finansal varlığın arz ve talep durumu ile 

                                                 
13 Avgouleas, a.g.e.  s.120. 
14 Çevrimiçi: http://www.sec.gov/litigation/complaints/come p18111b.htm Eylül 2010. 

http://www.sec.gov/litigation/complaints/come p18111b.htm
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ilgili yapay izlenim oluşturulması/arz ve talebin gerçekte olduğundan farklı 

gösterilmesi söz konusudur.15     

 

İnternetin yaygınlıkla kullanılmasından önce, ABD’de özellikle aracı kurumlar 

tarafından “boiler room operations” adı verilen teknik kullanılarak özellikle piyasası 

çok sığ ve gerçek bir faaliyet alanı bulunmayan şirketlerin hisse senetlerini 

pazarlama amacıyla etkili olunmaya çalışılmaktaydı. “Boiler room” tabiri kuruşluk 

hisse senetlerinin satışı konusunda uzmanlaşan ve çalışanları yatırımcı üzerinde 

yoğun baskı kurmaya dayanan satış yöntemleri ile kuruşluk hisse senetlerinin 

satmaya çalışan aracı kuruluşları ifade etmektedir. Aracı kurum çalışanları telefon 

rehberinden sırayla insanları arayarak pazarlama uzmanları tarafından hazırlanmış 

olan ve kuruşluk hisse ile ilgili bilgi veren belgeleri telefonda okumaktadırlar. Yapılan 

faaliyet aslında insanların rastgele aranıp aralarından muhtemel kuruşluk hisse 

senedi yatırımcılarının bulunmasından ibarettir. Boiler room operasyonları aracı 

kuruluşun piyasa yapıcısı olduğu tezgâh üstü piyasada işlem gören menkul 

kıymetlerin satışını öngörmektedir. Bu tür işlemlere konu olan finansal varlıklar 

genellikle ABD sermaye piyasaları düzenlemelerinin raporlama yükümlülüklerine 

tabi olmayan finansal varlıklar olup, yatırımcıların ilgili finansal varlıklar hakkında çok 

az bilgisi bulunması nedeniyle uygulanan satış tekniklerinden yatırımcılar çok daha 

kolay bir şekilde etkilenebilmektedir.  

 

Gelişen teknoloji ile birlikte internet kullanımının yaygınlaşması ile 

yatırımcılara gönderilen otomatik elektronik bilgilendirme mailleri, finans ve borsa ile 

ilgili sohbet odaları ve borsa ile ilgili haberlerin yayınlayan internet siteleri aracılığı ile 

bilgi manipülasyonu çok daha kolay ve fiili işleyenlerin kimliklerini gizlemelerine 

imkân sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Çoğu yatırımcının yatırımcın temel 

ve teknik analizi kullanarak veya profesyonel yatırım danışmanlarından faydalanarak 

yatırım kararlarını vermek yerine, gerçek kimliklerini gizleyerek internet üzerinde 

yatırım tavsiyelerinde bulunanların önerdiği hisse senetlerine yatırım yapmayı tercih 

ettiği, internet kullanımı gittikçe artarken, yayın yapılan sitenin sahibinin gizlenmesi 

konusunda yeni imkânların doğduğu dikkate alındığında, bu tip fiillerin önümüzdeki 

                                                 
15 Çevrimiçi, Avustralya Şirketler Kanunu, Bölüm 1041B,  
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca2001172/s1041b.html Eylül 2010. 
 
 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca2001172/s1041b.html
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca2001172/s1041b.html
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dönemde Türkiye’de de dikkatle izlenmesinin yatırımcıların korunması açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

İnterneti kullanarak hisse senetlerinde bilgi bazlı manipülasyon 

gerçekleştirilmesine verilebilecek en çarpıcı örneklerden bir tanesi 2000 yılının Eylül 

ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu ile uzlaşmaya giden 15 

yaşındaki Jonathan Lebed adlı gencin hikâyesidir. ABD Menkul Kıymetler ve 

Borsalar Komisyonu tarafından tespit edilen 23 Ağustos 1999 ile 4 Şubat 2000 

arasındaki 11 farklı olayda Lebed önce tahtası sığ olan “microcap stocks” olarak 

hisse senetlerinden büyük miktarda alım yapmış, alım yaptıktan sonra internet 

forumlarında yaptığı yorumlar ve gönderdiği elektronik postalar ile alım yaptığı hisse 

senetlerinin fiyatlarının artması sağlamıştır. Kendisi artan fiyatlardan yararlanarak 

almış olduğu hisse senetlerini genellikle 24 saat içerisinde satmakta ve bu sayede 

kısa sürede büyük kar elde etmektedir.  

 

Lebed’in bu kısa süre içerisinde kendisine büyük kazanç sağlayan 

yönteminin konusu olan hisse senetleri ise NASDAQ’da işlem gören hisse 

senetleridir. Lebed işlemlerini iki farklı kurumda babası adına açılmış hesaplardan 

gerçekleştirmiş, internet forumlarında hisse senetleri ile ilgili dayanaktan yoksun 

tahminler ve gerçeği yansıtmayan haberler yayınlamıştır. Bu haber ve tahminler ise 

her defasında hisse senetlerinin fiyatlarının yükselmesine yol açmıştır. Lebed 

tarafından yapılan haber ve yorumlarda “hisse senetlerinin uçuşa geçeceği”,  “net 

kazancın %1000 olacağı” ve ilgili hisse senedinin olması gerekenin altında en fazla 

altında bir değerde kalmış hisse senedi olduğu şeklinde ifadelerin yer aldığı 

görülmüştür.Yöntemini uygulayabilmek için, Lebed’in piyasası sığ olan hisse 

senedinde %17 ile %46 arasında değişen oranlarda işlem gerçekleştirerek büyük 

pozisyonlar aldığı, pozisyon alırken de alımları nedeniyle hisse senetlerinin fiyatı da 

arttığı görülmüştür. Lebed, alım yaptığı gün sonunda Yahoo Finance hisse senetleri 

forumlarında alım yaptığı hisse senetleri ile ilgili olumlu yorumlar ve haberler 

yayınlamıştır. Bunun yaparken forumlarda her mesajında farklı bir yorumcu ismi 

seçmiş ve günlük 300 civarında yorum yazmış, ertesi gün piyasalar açılırken aynı 

şekilde farklı yazar isimleri üzerinden yorum yaparak olumlu haber yayma işlemine 

devam etmiştir. Lebed’in hisse senetleri ile ilgili yoğun mesajlarının ardından hisse 

senetlerine olan talebin arttığı ve Lebed de almış olduğu pozisyonu artan talep-artan 
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fiyat sarmalı neticesinde elinden çıkardığı belirlenmiştir.  Bu işlemler neticesinde 

Lebed her bir olayda en fazlası 74.000, en azı 11.000 dolar olmak üzere toplam 

272.826 dolar kar elde etmiştir.  Lebed okulda olduğu günler de önceden limit fiyatlı 

emirleri sisteme ileterek, fiyat düşüşlerinden kendisi korumuş ve karını sağlama 

almıştır.16  

 

Bilgi bazlı manipülasyonda yayılan bilgi her zaman mikro seviyede şirketlerin 

durumu ile ilgili bilgi değil, bazen de sermaye piyasası araçlarının tümünün fiyatını 

etkileyebilecek nitelikte ekonomik veya siyasi nitelikli haberler ile de olabilir. Buna en 

çarpıcı örneklerden bir tanesi 19. Yüzyıl İngiltere’sinden verilebilir. İngiltere’de bir 

grup aristokrat De Berenger adlı Fransız ile anlaşmış, De Berenger İngiltere finans 

piyasasına Napolyon’un öldüğüne dair haber yaymıştır. Bunun üzerine halkın İngiliz 

devlet tahvillerine olan talebi artmış, artan talep ile birlikte gelen tahvil fiyat artışı 

sonucunda yalan haberi planlayanlar ellerindeki tahvilleri yüksek fiyattan satma 

imkânına kavuşmuşlardır. Benzer bir olay da meşhur Waterloo savaşı sırasında 

yaşanmıştır. Napolyon için kötü giden savaş sırasında Fransa’sa Napolyon’un 

savaşı kazanmakta olduğuna dair haberler yayılmış, bu sayede bazıları ellerindeki 

“konsül” adı verilen devlet tahvillerini satma imkânı bulmuşlardır.17  

 

Bilgi bazlı manipülasyon Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/I 

maddesinin A-3 bendinde, aynı maddenin A-2 bendinde öngörülen işlem bazlı 

manipülasyona paralel olarak, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek 

bilgiye dayanan bazı fiiller cezai müeyyideye bağlanmıştır. Anılan düzenleme, 

sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, 

mesnetsiz bilgi verilmesi, haber yayılması, yorum yapılması ya da açıklamakla 

yükümlü olunan bilgilerin açıklanmamasının. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ağır para 

cezası ile cezalandırılacağını hükme bağlamıştır. 

 

1.2.2. İşlem Bazlı Manipülasyon  

Bilgiye dayalı manipülasyonun yanı sıra yapay işlemlere dayalı 

manipülasyon ikinci manipülasyon türünü oluşturmaktadır. Yapay işlemlerin özelliği 

piyasaya bir hisse senedinin arz ve talep durumu ile ilgili piyasaya yanıltıcı izlenim 

verilmesidir.  
                                                 
16 SEC v Lebed Çevrimiçi: http://www.sec.gov/litigation/admin/33-7891.htm Eylül 2010 
17 Avgouleas, a.g.e.  s.122. 

http://www.sec.gov/litigation/admin/33-7891.htm
http://www.sec.gov/litigation/admin/33-7891.htm
http://www.sec.gov/litigation/admin/33-7891.htm
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Piyasanın işleyişine göre manipülatif işlem gerçekleştirme yöntemi de farklılık 

göstermektedir. Bunun yanı sıra manipülatif nitelikli işlemlere uygulanan ceza ve 

yaptırımlar da ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde 

manipülasyon sadece cezai işleme tabi iken, bazı ülkelerde de hem cezai hem de 

idari işleme tabidir. Bazı ülkelerde türev piyasalar ile menkul kıymet piyasaları farklı 

otoritelerin denetimine tabidir. Örneğin ABD’de emtiaya dayalı vadeli piyasaların 

gözetimi CFTC tarafından yapılırken, menkul kıymet piyasasının denetimi SEC’ye 

aittir.  

Genel olarak işlem bazlı manipülasyonda kullanılan yöntemler şu şekilde 

sıralanabilir:18 

a) Özellikle veri yayın ekranları aracılığıyla seansı takip edenlere bir 

hisse senedinin piyasasında hareketlilik olduğu izlenimini vermek için ilgili hisse 

senedinde alım ve satım gerçekleştirmek, 

Bu tip işlem ve emirler literatürde “painting the tape” olarak 

adlandırılmaktadır. bu yöntemde işlemler yapay piyasa ve fiyat oluşturma amacında 

olan yatırımcı veya yatırımcı grubu tarafından hisse senedinin piyasasında 

hareketlilik meydana getirmek amacıyla yapılmakta ve işlemler sonucu hisse 

senedinin ulaştığı fiyattan diğer yatırımcıların işlem yapması beklenmektedir.19  

Painting the tape metodu sadece bir hisse senedinde yapay fiyat oluşturma amacı 

taşıyanlar tarafından kullanılmamaktadır. Yönettiği fonda yer alan hisse senetlerinin 

piyasa değerinin yüksek olmasını sağlayarak fonun performansını yüksek 

göstermek isteyen portföy yöneticileri bu yönteme başvurarak, portföylerinde yer 

alan hisse senetlerinin fiyatını yükseltmektedir. Carhart tarafından yapılan çalışmada 

da fonların portföy değerlendirme dönemi sonlarında büyük getiri elde ettikleri ortaya 

konulmuş ve fonların alım satım stratejileri bu performans artışının en büyük nedeni 

olarak belirlenmiştir.20  Bu durum Bernhardt tarafından yapılan çalışmada da ele 

alınmış, bu çalışmada fonların çeyrek dönemlerin sonundaki getirilerinin, bir sonraki 

güne ve bir sonraki ayın diğer günlerine nazaran daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

                                                 
18 Technical Committee of the IOSCO, a.g.e. 
19 Dan Bernhardt ve Ryan J. Davies, “Painting the Tape: Aggregate Evidence, Çevrimiçi: 
http://ideas.repec.org/a/eee/ecolet/v89y2005i3p306-311.html, Nisan 2005. 
20 Carhart, M.M., R. Kaniel, D.K. Musto, A.V. Reed, Leaning for the Tape: Evidence of Gaming 

Behavior in Equity Mutual Funds. Journal of Finance 57(2), 2002, s.661-693. 

http://ideas.repec.org/a/eee/ecolet/v89y2005i3p306-311.html
http://ideas.repec.org/a/eee/ecolet/v89y2005i3p306-311.html
http://ideas.repec.org/a/eee/ecolet/v89y2005i3p306-311.html
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b) Hisse senedinin mülkiyetinde gerçekte bir değişiklik meydana 

getirmeden kendi hesapları arasında veya birlikte hareket eden şahıslar arasında 

alım satım işlemi gerçekleştirilmesi, 

 

Bu tip işlemler literatürde wash sales olan adlandırılmakta olup, bir şahsın 

kendine ait hesapları arasında veya birlikte hareket eden şahısların hesapları 

arasında aynı fiyat seviyesinden verilen alım ve satım emirleri ile gerçekleştirilen 

işlemlerdir. Bu işlemler bir kişinin veya birlikte hareket eden şahısların kendi 

hesapları arasında gerçekleştirildiği için menkul kıymetin mülkiyetinde gerçekte bir 

değişiklik olmamaktadır. Bu tip işlemler mülkiyette değişiklik meydana getirmediği 

için iktisadi açıdan da mantığı bulunmamaktadır.  

 

Manipülatif işlemlerin varlığına ve tespitine ilişkin incelemelerde önemli bir 

unsur olan bu tip işlemlerin gerçekleştirilme amaçları önem taşımaktadır. Bu yüzden 

işlemlere esas teşkil eden emirlerin sisteme iletilme zamanlarının belirlenmesi 

önemlidir. Bir fiyat seviyesinden verilen emrin ters bir emir ile karşılanması iktisadi 

açıdan bir kazanç sağlamadığı gibi, işlem için komisyon ödendiği dikkate alındığında 

işlemi yapan zararlı çıkmaktadır. Emirlerin sisteme iletilme zamanları arasında kısa 

süre bulunması yatırımcının manipülatif işlem niyetini ortaya koyarken, arada uzun 

bir sürenin bulunduğu durumlarda yatırımcının emrini iptal edemediği hallerde kendi 

alış/satışını kendi satış/emri ile karşılamış olabileceğini göstermektedir.  

 

c) Farklı fakat birlikte hareket eden şahıslar tarafından aynı anda 

belirlenmiş fiyat ve miktar üzerinden alım satım emri verilmesi suretiyle işlem 

gerçekleştirilmesi,  

Bu tip işlemlere kurgulu emirler denmektedir. Bu tip emirlerde birlikte hareket 

şahıslar arasında bir tarafın verdiği alım/satım emrine paralel olarak aynı fiyat-miktar 

seviyesinden satım/alım verilmesidir. bu tip emirler ile fiyat hareketi sağlanmakta ve 

aktif piyasanın varlığı izlenimi uyandırılmaktadır.  

 

d) Bir hisse senedine olan talebi artırarak fiyatının artmasını sağlamak, 
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Literatürde “advancing the bid” olarak adlandırılan bu yöntemde hisse 

senedinde alım yönlü emir ve işlemler ile talebin artması sağlanmakta, bunun 

sonuncunda fiyat üst seviyelere çekilmektedir.21 

 

e) Bir hisse senedinde fiyat arttıkça alım yaparak fiyatın yükselmesini 

sağlamak ve daha sonra yükselen fiyattan satım yapmak, 

Bu yöntem “pumping and dumping” olarak adlandırılmaktadır. Amerika’da bu 

kavram “microcap companies” olarak adlandırılan halka açık piyasa değerleri küçük 

şirketlerin hisse senetlerinin genellikle internet üzerinden yayılan haberler ile 

fiyatlarının artmasını sağlamak, daha sonra da sahip olunan hisse senedi stokunun 

artan fiyatlardan yayılan haberler nedeniyle piyasaya katılan yatırımcılara 

satılmasından ibaret olan yöntem için kullanılmaktadır. Bu yöntem ABD’de sıkça 

kullanılmakta olup, ABD’de yayınlanan USA Today gazetesinin 9 Mart 2001 tarihli 

haberinde çeşitli hisse senetleri ile ilgili haberler yayarak aralarında ünlü tenisçi 

Steffi Graf’ın da bulunduğu onlarca kişiyi toplam 50 milyon dolarında dolandırarak 

kazanç elde eden çetenin FBI tarafından tutuklandığı belirtilmektedir.22  

 

f) Bir hisse senedinde seansın kapanışına doğru fiyatı etkiyebilecek 

işlem gerçekleştirip kapanış fiyatını belirlemek, 

Hisse senetleri piyasasında manipülatif nitelikli işlem gerçekleştirme 

amacında olanların sıklıkla kullandığı yöntemlerden bir tanesi de literatürse “marking 

the close” olarak adlandırılan hisse senedinin seans kapanış fiyatına etki eden 

işlemlerdir. Bir hisse senedinin kapanış fiyatı neden önemlidir sorusuna verilebilecek 

çeşitli cevaplar bulunmaktadır: 

1. Bir hisse senedi ile ilgili sözleşmeye dayanan bir hakkın kullanılması 

durumlarında kapanış fiyatı etkilidir.  

2. Bir portföy yönetim sözleşmesinde performans primi kapanış fiyatı 

üzerinden hesaplanan değer artışı ile belirlenmişse kapanış fiyatı hem portföy 

yönetim şirketi hem de portföy yönetim sözleşmesine taraf olan yatırımcılar için 

önem kazanmaktadır. Zira performans priminin ağırlıklı ortalama fiyatı yerine 

kapanış fiyatı baz alınarak belirlendiği durumda, daha fazla performans primi tahsil 

                                                 
21Çevrimiçi:http://www.cysec.gov.cy/Downloads/Directives/General/3-

2005%20Directive%20on%20methods%20that%20constitute%20m.m.pdf  Eylül 2010. 
22 Çevrimiçi: http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm Eylül 2010. 

http://www.cysec.gov.cy/Downloads/Directives/General/3-
http://www.cysec.gov.cy/Downloads/Directives/General/3-
http://www.cysec.gov.cy/Downloads/Directives/General/3-
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
http://www.usatoday.com/money/general/2001-03-09-pump-and-dump.htm
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edebilme adına bir dizi seri alım işlemiyle kapanış fiyatını yüksek belirleme ihtimali 

bulunmaktadır. 

3. Hisse senetlerinin günlük performansları değerlendirilirken kapanış 

fiyatı ilan edilmekte ve yatırımcılar tarafından hisse senedinin performansının önemli 

bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Kapanış fiyatı seansın son saniyelerinde hisse 

senedine olan gerçek talebi yansıtmayabilir. Zira hisse senedinde manipülatif işlem 

gerçekleştirme niyetinde olanlar kendilerine büyük bir maliyet getirmeden bir üst fiyat 

seviyesinden tek lotluk veya birkaç lotluk işlem gerçekleştirerek kapanış fiyatını 

doğrudan etkilemektedir. Kapanış fiyatı seviyesinden ne kadar işlem 

gerçekleştirildiği bilgisi yatırımcılara sunulmadığından yatırımcılar kapanış fiyatının 

gerçek arz ve talepten kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda bilgi sahibi 

olamamaktadırlar.  

İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği’nin “Baz Fiyat Yöntemi” başlıklı 

14’üncü maddesinde baz fiyat bir seans süresince o hisse senedinin işlem 

görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil eden fiyat 

olarak tanımlanmış, baz fiyatın hisse senedinin bir önceki seansında gerçekleşen ve 

kayda alınan işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına 

yuvarlanması ile bulunacağı belirtilmiş olması dikkate alındığında, aslında özellikle 

birkaç lotluk işlemlerle kapanış fiyatının etkilenmesinin bir sonraki günün fiyatının 

belirlenmesi için çok büyük önemi taşımadığı anlaşılmaktadır. Zira ağırlıklı ortalama 

fiyat hesaplanırken farklı fiyat adımlarında gerçekleşen işlem miktarları da dikkate 

alınmaktadır. Ancak Yönetmeliğin 17’nci maddesinde “Hisse senetleri pazarlarında 

yapılan işlemler sonucunda, her hisse için Borsa kaydına alınan fiyatlar ve işlem 

miktarları en geç seansın bitimini izleyen ilk iş günü Borsa tarafından belirlenen 

içerikte Borsa Bülteni'nde ilân edilir. Bu ilânlarda fiyatlar seansta kayda alınan açılış 

fiyatı, en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatı olarak belirtilir.” hükmü dikkate 

alındığında kapanış fiyatının da yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili 

olabileceği düşünülmektedir.  

 

Küçükkocaoğlu tarafından 2005 yılında yapılan çalışmada da İMKB’de 

kapanış fiyatını etkilemeye yönelik manipülatif hareketlerin varlığına ilişkin bulgulara 

ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmada ulaşılan bulgulara göre, İMKB’de borsa 

temsilcileri ve bunlar aracılığıyla yatırım yapan yatırımcılar tarafından kapanış 
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fiyatını belirlemeye yönelik olarak manipülatif hareketler gerçekleştirilmektedir.23 Bu 

durumun önüne geçilmesi amacıyla da açılış seansında olduğu kapanış seansında 

tek fiyata dayalı bir müzayede sisteminin devreye sokulması gündeme gelebilecek 

çözüm yollarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

g) Bir türev aracın veya türev aracın dayanak varlığının arz ve talep 

tarafında hakim duruma gelme,  

Söz konusu uygulamada, yatırımcı veya yatırımcı grubunun arzı kısıtlayarak 

ilgili menkul kıymetin veya emtianın spot piyasasında fiyatın yükselmesini 

sağlamakta veya benzer şekilde talep tarafında hakim hale gelinmektedir. Bu durum 

kendini spot hisse senedi piyasasında özellikle açığa satış yapmış olup da akşam 

açığa satış yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekenlerin bulunduğu durumda önem 

kazanmaktadır. Zira arzın kısıtlanması nedeniyle gün sonunda açık pozisyonlarını 

kapatmak zorunda kalacak olanlar açık pozisyonlarını oldukça yüksek bir fiyat 

üzerinden kapatacaklardır. Benzer şekilde vadeli işlem piyasalarında da vadeli 

sözleşmeye konu olan dayanak varlığın piyasasında uzlaşma tarihinde arzın 

kısıtlanması yoluyla teslim üzerine yapılan vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa 

üzerinde etkide bulunulmaktadır.  

 

h) İlgili menkul kıymete gerçek bir talep olmadan tek lotluk fiyat yükseltici 

işlemler ile dikkat çekmeden bir üst fiyat adımından işlem görmesini sağlama, 

Hisse senedi piyasasında işlem gerçekleştirmek için sisteme iletilmesi 

gereken asgari emir miktarı 1 adettir. 2010 yılı başı itibariyle İMKB’de işlem gören 

hisse senetleri birim pay fiyatları 0,38 TL ile 2100 TL fiyat aralığında yer almaktadır. 

Hisse senedi piyasasında gerçekleştirilen bir veya birkaç adetlik işlemlerin hesapta 

kalan hisse senetlerini elden çıkarma dışında hiçbir iktisadi mantığı 

bulunmamaktadır. Bu tip işlemlerin gerçekleştirilmesindeki gerçek amaç düşük 

maliyet ile hisse senedini bir üst fiyat adımına taşırken, düşük miktar nedeniyle de 

denetleyici/düzenleyici otoritenin gözetiminden kaçınmaktadır.  

 

                                                 
23 Güray Küçükkocaoğlu, İMKB'de Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatı Manipülasyonu, SPK 
Yayınları, 2005, s. 104. 
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i) Yapay piyasa oluşturulmaya çalışılan menkul kıymetin piyasasında 

pay depolama işlemleri, 

Bu tür işlemler doğrudan manipülatif nitelikli işlem olarak değerlendirilemese 

de, yapay piyasa oluşturulmasına yönelik planın parçası olması itibariyle inceleme 

altındaki işlem kalıpları arasında yer almaktadır. Depolama işleminde pay sahipliği 

yapısını gizlemek isteyen bir tarafın yapılan anlaşma kapsamında payları başkasına 

aldırması söz konusudur. Bu yöntemde öncelikli olarak paylar bir yatırımcı veya 

yatırımcı grubu tarafından alınmakta, daha sonra bu paylar yapılan ilk anlaşma 

gereğince anlaşmayı yapan tarafa devredilmektedir. Parking adı verilen işlemde ise 

aracı kurumun sahip olduğu payları başka bir aracı kuruma veya şahsa geçici olarak 

aktarılması söz konusudur. Burada öncelikli olarak, paylar aracı kurum tarafından 

satın alınmakta daha sonra ise yapılan anlaşma kapsamında anlaşmanın taraflarına 

geçici olarak gönderilmektedir. Pay depolaması işlemleri, şirketlerde sermayenin 

belli bir oranına ulaşılması nedeniyle doğan bildirim yükümlülüklerinin dolanılması 

amacıyla da kullanılmaktadır.24  

 

j) Emir iptaline izin verilen borsalarda, fiyatı yükseltmek veya düşürmek 

amacıyla gerçekleştirme amacı olmadan diğer yatırımcıların sisteme emir 

iletmelerini sağlamak amacıyla alım veya satım emri iletmek ve bu emirleri iptal 

etmek, 

Bu uygulamaya Tokyo Borsası düzenlemelerinde “Misegyoku” adı 

verilmektedir.25 Japonya Sermaye Piyasaları Gözetim Kurumu tarafından yapılan bir 

çalışmada bir emrin Misegyoku olup olmadığı aşağıdaki kriterlere göre 

belirlenmektedir. 

1. Satım (Alım) emirlerinin gerçekleşmesinden hemen sonra bir 

yatırımcının bekleyen alım (satım) emirlerini iptal etmesi. 

2. Gerçekleştirdiği işlemler ile kıyasla bir yatırımcının çok yüksek 

miktarlarda emir iletmesi. 

3. Limit fiyatlı emirleri farklı fiyat seviyelerinde yüksek miktarda yayarak 

emir defterini büyük göstermek ve bu sayede diğer piyasa katılımcılarından emir 

çekmek. 

4. Bu işlemleri defalarca gerçekleştirmek. 

                                                 
24 Çevrimiçi: http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentPage____6861.aspx Eylül 2010. 
25 Çevrimiçi: Tokyo Borsası http://www.tse.or.jp/english/sr/unfair/faq.html Eylül 2010. 

http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentPage____6861.aspx
http://www.tse.or.jp/english/sr/unfair/faq.html
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İşlem bazlı manipülasyon Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/I 

maddesinin A-2 bendinde düzenlenmiştir. Anılan düzenleme ile 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 satımının yapılmasının. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ağır para 

cezası ile cezalandırılacağını hükme bağlanmıştır26. 

 

1.3. ABD ve Avrupa Birliği’nde Manipülasyona ilişkin Yasal 

Düzenlemeler  

Çalışmanın ilk kısmında literatürde manipülasyon tanımına getirilen 

yaklaşımlara yer verilmiş, bir önceki bölümde de işlem ve bilgi bazlı manipülasyon 

ile ilgili olarak Türkiye düzenlemelerinde yer alan tanımlamalara yer verilmiştir. Takip 

eden bölümde ise manipülasyon/piyasa bozucu işlemler ile ilgili olarak ABD ve 

Avrupa Birliği’nde yer alan düzenlemelere yer verilecektir.  

1.3.1. ABD Düzenlemesi 

Sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeler konusunda oldukça köklü bir tarihe 

sahip olan ABD’de manipülasyon ile ilgili düzenlemeler 1934 Menkul Kıymet 

Borsaları Kanunu (1934 Securities Exchange Act-SEA) ile yapılmıştır.  

1934 Menkul Kıymet Borsaları Kanunu’nun (SEA 1934) Menkul Kıymet 

Fiyatlarının Manipülasyonu Başlıklı dokuzuncu maddesine göre manipülasyon 

sayılan fiiller şu şekilde sıralanmaktadır: 

Bir menkul kıymetin alım ve satımına ilişkin işlemler: 

1) 1. ülke çapında kurulu borsalarda işlem gören menkul kıymette,  

a) mülkiyette değişiklik meydana getirmeyen işlemler, 

b) birlikte hareket edenler tarafından aynı miktar ve fiyattan satım emri 

verildiğini bilerek aynı zamanda alım emri iletmek, 

c)  birlikte hareket edenler tarafından aynı miktar ve fiyattan alım emri 

verildiğini bilerek aynı zamanda satım emri iletmek, 

 ile aktif olarak piyasanın varlığı izlenimini verecek  

işlemler gerçekleştirmek, 

2) Tek başına veya birlikte hareket etmek suretiyle ülke çapında kurulu 

borsalarda işlem gören menkul kıymette aktif bir piyasanın varlığı izlenimini 

                                                 
26 Söz konusu suç 29.04.1992 tarih ve 3794 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
(Kanun veya SPKn)’nun 47’nci maddesinde yapılan değişiklik ile getirilmiştir. 
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uyandırmak amacıyla işlem gerçekleştirmek veya başka şahısların ilgili menkul 

kıymette alım veya satım yapmalarını sağlamak amacıyla yapay olarak fiyatın 

artması veya azalmasına yol açmak 

3) Bir menkul kıymette alım veya satım yapan aracı kurumun bu satış 

veya alışını kolaylaştırmak amacıyla ilgili menkul kıymetin fiyatında artış veya 

azalışa yol açacak haber yayınlanması veya tavsiyede bulunulması tek başına veya 

birlikte hareket etmek suretiyle SEC tarafından kamu yararı ve yatırımcıların 

korunması için konulmuş kurallara aykırı olarak menkul kıymetlerin fiyatların belli bir 

seviyede kalması, sabit tutulması ve stabilize edilmesi için işlem gerçekleştirilmesi, 

SEA 1934’ün Manipülatif ve Aldatıcı Yöntemler başlıklı 10’uncu bölümünde 

manipülasyon yöntemleri sayılmıştır. Buna göre yasak olan faaliyetler şu şekildedir:  

a. Ülke çapında kurulu borsalarda işlem gören menkul kıymette alım veya 

satım yapmak amacıyla SEC’nin koymuş olduğu kurallara aykırı olarak açığa satış 

üzerinde etkili olmak veya fiyat belli seviyeye indiğinde otomatik satış yetkisi veren 

emir kullanmak, 

b. Ülke çapında kurulu borsalarda işlem gören bir menkul kıymetteki alım 

satım işleminde herhangi bir aldatıcı-manipülatif yöntem kullanmak veya SEC’nin 

kamu yararını ve yatırımcıları korumak için koyacağı kurallara aykırı hareket etmek. 

 

Görüldüğü gibi ABD düzenlemelerinde manipülatif işlemler ve manipülasyon 

ile ilgili ayrıntılı tanımlamalar bulunmamaktadır. Bunun yerine öncelikle 

manipülasyon  “menkul kıymetlerin fiyatların belli bir seviyede kalması, sabit 

tutulması ve stabilize edilmesi” olarak tanımlanmış ve yatırımcıların yanılmasına yol 

açacak ve kapsamı SEC tarafından belirlenecek her türlü işlem yasaklanmıştır.  

 

SEA 15 (c) maddesinde aracı kuruluşların borsa dışı piyasalardaki menkul 

kıymet işlemlerinde manipülatif yöntemler kullanmaları yasaklanırken, 1933 

Securities Act’in (SA) 17 (a) maddesinde menkul kıymetlerin halka arzında 

manipülatif işlemler yasaklanmıştır.  

  

SEC tarafından manipülasyon ile mücadele kullanılan kurallardan bir tanesi 

de Rule 10 (b)-5 olarak adlandırılan kuraldır. Bu kural ile önemli hususlarda gerçeğe 

aykırı veya yanıltıcı şekilde eksik beyanda bulunmak, menkul kıymet işlemleriyle 

bağlantılı olarak herhangi bir kimseyi aldatmaya yönelik işlem ve uygulamalar ile her 
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türlü aldatıcı yöntem ve aracın kullanılması yasaklanmıştır. Manipülasyon ile ilgili 

geniş hükümler içerdiği için bu kural ayrıntılı olarak kullanılmakta ve tartışmalara 

konu olmaktadır.  

 

1.3.2. Avrupa Birliği Düzenlemesi 

Manipülasyon suçu ile ilgili Avrupa kıtasında yapılan düzenlemeler 

incelendiğinde, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 28 Ocak 2003 tarih ve 

2003/6/EC sayılı “Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi”  (Direktif) ile ekonomik 

suçların düzenlendiği, Direktif ile söz konusu suçlar bakımından mevcut düzenleyici 

ve denetleyici yapıyı güçlendiren kurallar getirildiği görülmüştür. Söz konusu Direktif, 

89/592/EEC sayılı içerden öğrenenlerin ticareti direktifinin yerini almış olup kapsamı 

89/592/EEC sayılı direktife göre daha geniş tutulmuş, içerden öğrenenlerin 

ticaretinin yanı sıra piyasa manipülasyonu da kapsama alınmıştır. Üye ülkelerde 

konuyla ilgili farklı düzenlemelerin olması zamanla piyasalarda rekabetin 

bozulmasına neden olmuş ve Direktif bu soruna çözüm olarak, finansal piyasaların 

bütünlüğünün korunması, piyasanın şeffaflığını ortadan kaldıran ve yatırımcı 

güvenini olumsuz yönde etkileyen fiillerin önlenmesi ve menkul kıymet 

yatırımcılarının korunması için bu suçlara ilişkin ortak bir standart oluşturmak 

amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Direktifin 1. Maddesinin 2 no.lu paragrafında piyasa manipülasyonunun 

tanımı yapılmıştır. Söz konusu paragrafın (a) alt bendinde, finansal aracın arz veya 

talep miktarına ya da fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı işaret veren veya vermesi 

muhtemel olan, bir kimse veya birlikte hareket eden kimseler aracılığı ile finansal 

araçların fiyatlarının normal olmayan veya suni bir seviyeye ulaşmasını sağlayan 

işlemler veya alım satım işlemleri için verilen emirler, bu işlemlere veya emirlere 

dahil olan şahısların meşru gerekçeleri olmadıkça ya da işlemler veya emirler 

organize piyasalara ilişkin kabul edilmiş piyasa uygulamalarına uygun olmadıkça 

piyasa manipülasyonu sayılmıştır.  

 

Söz konusu maddenin (b) bendinde fiktif araç veya bir hilenin veya bir 

kurmacanın başka bir görünümü olarak kullanılan işlem veya emirlerin piyasa 

manipülasyonu olduğu belirtilmiştir.  
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(c) bendinde, yanlış ve yanıltıcı haberlerin ve dedikoduların yayılması dahil, 

finansal araçlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı işaret veren veya vermesi muhtemel 

olan bilgilerin çeşitli iletişim araçları ile yayılması, bu bilgileri yayan şahsın bilginin 

yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde piyasa 

manipülasyonu sayılmıştır.  

 

Gazeteciler açısından, meslekleri gereğince bilgi yayma faaliyetlerinde 

bulunduklarında, 11’inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile bu şahısların bilgi 

yayma işinden doğrudan veya dolaylı olarak bir avantaj veya menfaat elde 

etmedikleri sürece, mesleklerini düzenleyen kurallar göz önünde bulundurularak 

değerlendirilecekleri hükme bağlanmıştır. 

 

Bendin devamında ise piyasa manipülasyonuna ilişkin örnekler verilmiştir. 

Buna göre; 

-  Bir kişi veya birlikte hareket eden kişilerce, hileli alım satım koşulları 

yaratacak veya doğrudan veya dolaylı olarak alım satım fiyatlarının oluşumunu 

etkileyecek şekilde, bir finansal aracın arzında veya talebinde hakim durumun 

yaratılması, 

- Piyasanın kapanışı sırasında kapanış fiyatlarına göre hareket eden 

yatırımcıların yanıltılması amacıyla finansal araçların alınıp satılması, 

- Mevcut bulunan çıkar çatışmasını aynı zamanda ve uygun ve etkili bir 

şekilde kamuya açıklamaksızın, daha önce alınmış bir pozisyonu bulunmakta iken 

geleneksel veya elektronik medyaya ulaşabilme avantajının kullanılması suretiyle bir 

finansal araç veya ihraççıları hakkında fikir ileri sürmek ve bu fikrin etkisi ile menfaat 

elde etmek 

manipülatif fiillere örnek olarak gösterilmektedir. 

 

Bendin son hükmünde piyasa manipülasyonuna ilişkin tanımlamaların, 

piyasa manipülasyonun oluşturulmasına yönelik yeni modellere uyumlaştırılacağı 

ifade edilmiştir. 5. Maddede ise, üye devletlerin piyasa manipülasyonu ile meşgul 

olunmasını yasaklayacağı belirtilmiştir. 

 

Yukarıda görüldüğü üzere, piyasa manipülasyonu üst kavramı altında 3 tür 

manipülasyon tanımlanmıştır. Söz konusu manipülasyon türlerinden bahsedilirken; 
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işlemler veya alım-satım işlemleri için verilen emirler ifadelerine yer verilmiş, meşru 

gerekçe ve kabul edilmiş piyasa uygulamalarına uygunluk hususuna değinilmiş ve 

kişinin bilginin yanlış veya yanıltıcı olduğunu bilmesi gerektiği belirtilmiştir.   

 

Konuya ilişkin alt düzenlemelere bakıldığında, Direktifin 1. maddesinin 2(a) 

bendinin uygulaması amacıyla ve bendin ikinci paragrafındaki örnekler saklı kalmak 

kaydıyla, 2003/124 sayılı direktifin “yanlış veya yanıltıcı işaretlere ilişkin manipülatif 

davranış ve fiyat güvenliği”  başlıklı 4. Maddesinde belirtildiği üzere; üye devletler, 

işlemlerin veya alım satım emirlerinin piyasa katılımcıları ve yetkili otorite tarafından 

incelenmesi sırasında, kesin olarak başlı başına manipülasyon sayılmayacak 

aşağıdaki işaretlerin dikkate alınmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. 

a) Alım satım işlemleri için verilen emirlerin veya gerçekleştirilen işlemlerin, 

ilgili finansal aracın organize piyasadaki günlük işlem hacminin önemli bir oranını 

oluşturması, özellikle bu aktiviteler finansal aracın fiyatında önemli bir değişikliğe 

neden olmakta ise. 

b) Bir finansal araçtaki önemli bir alım veya satım pozisyonu ile verilen alım 

satım işlemleri emirlerinin veya gerçekleştirilen işlemlerin kapsamının finansal aracın 

veya ilgili türev araçların veya bir organize piyasada işlem görmesi kabul edilmiş 

bağlı kıymetlerin fiyatında önemli bir değişikliğe yol açması. 

c) Gerçekleştirilen işlemlerin organize bir piyasada işlem görmesi kabul 

edilmiş finansal araçların gerçek mal sahipliğinde herhangi değişikliğe neden 

olmaması. 

d) Alım satım işlemleri için verilen emirlerin veya gerçekleştirilen işlemlerin 

kapsamının kısa dönemler içinde pozisyon değişimlerini içermesi ve ilgili finansal 

aracın organize piyasadaki günlük işlem hacminin önemli bir oranını oluşturması. Bu 

haller bir organize piyasada işlem görmesi kabul edilen finansal aracın fiyatında 

önemli bir değişiklik durumuyla birleşebilir.  

e) Alım satım işlemleri için verilen emirlerin veya gerçekleştirilen işlemlerin, 

alım satım seansındaki kısa bir sürede yoğunlaşması ve sonradan ters yöne hareket 

eden bir fiyat değişimine yol açması. 

f) Alım satım işlemleri için verilen emirlerin, bir organize piyasada işlem 

görmesi kabul edilen finansal aracın en iyi alım veya satım fiyatlarının görünümünü 

veya daha genel olarak piyasa katılımcılarının ulaşabildiği emir defterinin 

görünümünü değiştirmesi ve işlem gerçekleşmeden önce kaldırılması. 
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g) Alım satım işlemleri için verilen emirlerin veya gerçekleştirilen işlemlerin; 

temsili fiyatların, uzlaşma fiyatının ve değerlerin hesaplandığı belirli bir zamanda 

veya belirli bir zaman içerisinde olması ve bu fiyatları ve değerleri etkileyen fiyat 

değişimlerine yol açması. 

 

Direktifin 1. maddesinin 2(b) bendinin uygulaması amacıyla ve bendin ikinci 

paragrafındaki örnekler saklı kalmak kaydıyla, 2003/124 sayılı direktifin “fiktif 

araçların veya herhangi bir şekildeki aldatmanın veya tertibin kullanılmasına ilişkin 

manipülatif davranışlar”  başlıklı 5. Maddesinde ise; üye devletlerin, işlemlerin veya 

alım satım emirlerinin piyasa katılımcıları ve yetkili otorite tarafından incelenmesi 

sırasında kesin olarak başlı başına manipülasyon sayılmayacak aşağıdaki 

genişletilemez işaretlerin dikkate alınmasını sağlayacakları ifade edilmiştir. 

a) Alım satım işlemleri için verilen emirlerin veya gerçekleştirilen işlemlerin, 

aynı şahıs veya aynı şahısla ilgili şahıslar tarafından yanlış veya yanıltıcı bilgilerin 

yayılmasından önce veya sonra olması halinde. 

b) Alım satım işlemleri için emir verilmesi veya işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

aynı şahısların veya aynı şahıslarla ilişkili şahısların hatalı, ön yargılı veya açıkça 

maddi menfaat ile etkilenmiş inceleme veya yatırım tavsiyesi üretmeleri veya 

yaymalarından önce veya sonra ise. 

 

Manipülasyon olarak nitelendirilen yöntemlerin Direktifte açıkça tanımlanmış 

olması hususuna ilave olarak, gerçekleştirilen işlemlerin düzenlemelere uygun yasal 

bir işlem konumunda olduğu konusunda bir koruma mekanizması olarak Direktifin 1. 

Maddesinin 5 no.lu bendinde “kabul edilmiş piyasa uygulamaları” tanımlanmıştır  

 

Buna göre kabul edilmiş piyasa uygulamaları, bir veya birkaç piyasada makul 

olarak beklenen ve yetkili otorite tarafından, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 

madde 17’de belirtilen prosedür ile benimsenmiş kılavuza uygun olarak kabul 

edilmiş uygulamalardır.  

 

2004/72 sayılı direktifin “piyasa uygulamalarının belirlenmesinde dikkate 

alınması gereken koşullar”  başlıklı 2. Maddesinde; üye devletlerin, özel bir piyasa 

uygulamasının kabul edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi sırasında, diğer 
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makamlarla işbirliği yapmak koşulu ile yetkili makam tarafından aşağıda yer alan 

genişletilemez faktörlerin dikkate alınmasını sağlayacağı ifade edilmiştir.  

a) Bütün piyasa ile ilgili piyasa uygulamasının şeffaflık seviyesi. 

b) Piyasa güçlerinin faaliyetlerini koruma ihtiyacı ve arz ve talebin uygun 

biçimde karşılıklı etkileşimi. 

c) İlgili piyasa uygulamasının, piyasa likiditesi ve etkinliği üzerinde sahip 

olduğu etki derecesi. 

d) İlgili uygulamanın, ilgili piyasanın işlem mekanizmasını dikkate alma ve 

piyasa katılımcılarının söz konusu uygulama tarafından yaratılan yeni piyasa 

koşullarına uygun bir şekilde ve zamanında reaksiyon verebilmesini sağlama 

derecesi.  

e) Organize olsun veya olmasın doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili 

piyasaların bütünlüğü için ilgili uygulamadaki ve tüm Topluluk içindeki ilgili finansal 

araçlardaki içsel risk.  

f) Özellikle ilgili piyasa uygulamasının kuralları ihlal edip etmediği ya da 

düzenlemelerin piyasa istismarını önlemek için yapılıp yapılmadığı konularında 

herhangi bir yetkili makam veya 2003/6/EC Direktifi’nin 12(1) maddesinde belirtilen 

diğer makam tarafından ilgili piyasa uygulamasına ilişkin yapılan herhangi bir 

incelemenin sonucu veya söz konusu piyasada ya da Topluluk içindeki doğrudan 

veya dolaylı ilişkili piyasalarda mevcut davranış kuralları.  

g) Organize veya organize olmayan piyasalar dahil ilgili piyasanın yapısal 

özellikleri, işlem gören finansal araçların türleri ve ilgili piyasada perakende işlem 

yapan yatırımcıların katılım derecesi dahil piyasa katılımcılarının tipi.  

 

Üye Devletlerin, yukarıdaki (b) bendinde belirtilen koruma ihtiyacı dikkate 

alındığında, özellikle yetkili makamların ilgili piyasa uygulaması yürürlüğe 

konulmadan önce özel piyasa koşulları, bir seansın ağırlıklı ortalama fiyatı ya da 

günlük kapanış fiyatı gibi ana piyasa parametrelerine karşı ilgili piyasa 

uygulamasının etkilerini analiz etmesini sağlayacakları ifade edilmiştir. 

 

Maddenin devamında, üye devletlerin, sadece yetkili makamca önceden 

kabul edilmemiş olduğu için, bu uygulamaların -özellikle yeni ve gelişmekte olan 

piyasa uygulamalarının- yetkili makam tarafından kabul edilemez olduğunun ön 

görülmemesini sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca üye devletlerin, yetkili makamların 
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özellikle ilgili piyasa çevresindeki önemli değişiklikleri dikkate alarak kabul etmiş 

oldukları uygulamaları düzenli olarak gözden geçirmelerini sağlayacakları ifade 

edilmiştir.  

 

Konuyla ilgili diğer bir alt düzenleme 2004/72 sayılı direktifin 3. Maddesinde 

yapılmıştır. “Danışma prosedürleri ve kararların açıklanması”  başlıklı söz konusu 

maddede; üye ülkelerce, yetkili otoritelerin belirli bir piyasa uygulamasının kabul 

edilip edilmeyeceğine karar vermesinden önce ihraççıların temsilcileri, finansal 

hizmet sağlayıcılar, müşteriler, diğer otoriteler ve piyasa işleticileri gibi uygun diğer 

ilgili kurumlara danışmalarının sağlanacağı ifade edilmiştir.  

 

Danışma prosedürü özellikle yapısı, hacmi, işlem çeşidi açısından 

karşılaştırabilir piyasaların bulunduğu yerlerdeki diğer yetkili otoritelere danışmayı 

da içerecektir.  

Maddenin 3. paragrafında, üye devletlerin yetkili otoritenin, uygun 

tanımlamaları ile birlikte, ilgili piyasa uygulamasının kabul edilebilirliği hakkındaki 

kararının kamuya açıklanmasını sağlayacakları, ayrıca söz konusu yetkili otoritelerin 

kararlarını mümkün olur olmaz, kendi web sitesinde derhal ulaşılabilir kılacak olan 

Avrupa Menkul Kıymet Düzenleme Kurumları Komitesi’ne göndermelerini de 

sağlayacakları ifade edilmiştir. 

 

Açıklama, özellikle aynı uygulamanın kabul edilebilirliğine ilişkin olarak farklı 

üye ülkelerde farklı sonuçlara ulaşılması halinde, ilgili uygulamanın kabul edilebilir 

sayılmasına karar verilmesi sırasında göz önünde bulundurulan etkenlere ilişkin 

açıklamaları içerecektir. 

 

Dördüncü paragrafta, spesifik olaylara ilişkin inceleme faaliyetleri 

başladığında, 1 den 3’e kadar olan paragraflarda belirtilen danışma prosedürünün 

söz konusu incelemenin ve muhtemel ilgili cezaların sonuna kadar ertelenebileceği 

belirtilmiştir.   

 

Son olarak, 1’den 3’e kadar olan paragraflarda yer alan danışma 

prosedürlerinden sonra kabul edilen bir piyasa uygulamasının aynı danışma 

prosedürü kullanılmadan değiştirilemeyeceği ifade edilmiştir. 
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1.3.2.2. Avrupa Birliği Düzenlemesinin Uygulama Alanı 

 
Direktifin 9. ve 10. Maddelerinde uygulama alanlarına ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir. Buna göre; Direktifin 9. maddesinin ilk fıkrasında, direktifin en az bir üye 

devletin organize piyasasında işlem görmek için kabul edilmiş veya böyle bir 

piyasada işlem görmek için giriş talebinde bulunulmuş herhangi bir finansal araca, 

söz konusu piyasada gerçekten işlem gerçekleşip gerçekleşmediği dikkate 

alınmaksızın uygulanacağı ifade edilmiştir.  

 

İkinci fıkrada, içerdeki bilgiye sahip şahıslara ilişkin hükümlerin yer aldığı 2, 3 

ve 4’üncü maddelerin herhangi bir üye devletteki organize piyasada işlem görmesi 

kabul edilmemiş, ancak değerleri birinci paragrafta bahsedilen finansal araçlara 

bağlı herhangi bir finansal araca uygulanacağı belirtilmiştir.  

 

10. Maddede ise; üye devletlerin direktifteki yasakları ve gereklilikleri 

aşağıdaki hallere uygulayacakları ifade edilmiştir: 

a) Kendi yetki alanında veya yurt dışından kendi yetki alanında bulunan veya 

işletilen organize bir piyasada işlem görmesi kabul edilmiş finansal araçlar hakkında 

gerçekleştirilen işlemler veya söz konusu finansal araçların bu piyasalarda işlem 

görmesi talepleri. 

b) Bir üye devletteki organize piyasada işlem görmesi kabul edilmiş finansal 

araçlar hakkında kendi yetki alanında gerçekleşen işlemler veya söz konusu finansal 

araçların bu piyasalarda işlem görmesi talepleri. 

 

1.3.2.3. Avrupa Birliği Düzenlemesinde Şüpheli İşlemlerin Bildirimi 
 

Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi’nin 6.9 numaralı maddesi, 

“profesyonel olarak finansal varlıklarda işlemleri düzenleyen ve söz konusu 

işlemlerin içerden öğrenenlerin ticareti ya da piyasa manipülasyonu olabileceğinden 

makul bir şekilde şüphelenen herkesin, bu durumu yetkili otoriteye gecikme 

olmaksızın haber vermesini” öngörmektedir. Bununla birlikte, Direktif ve bu 

kapsamda uygulamaya giren düzenlemeler, bu maddede yer alan gerekliliğe tabi 

olan kişilerin, işlemleri bu şekilde saptamalarında takip edecekleri adımlardan 

bahsetmemektedir. Söz konusu gerekliliğin amacı açıkça, bu yükümlülüğe 

uyulmasını temin etmektir. Öte yandan, Avrupa Menkul Kıymetler Düzenleme 

Kurumları Komitesi (CESR), yükümlülüğün nasıl yerine getirileceğinin tarif 
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edilmesinin ilk rehberde yer almasını önermemekte, ancak, şüpheli işlem 

bildirimlerinin şekli konusunu bundan hariç tutmaktadır. 

 
 Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi yürürlüğe girinceye kadar hiçbir Üye 

Ülke, piyasanın kötüye kullanılması ile ilgili olarak, zorunlu bir şüpheli işlem bildirimi 

sistemi işletmemiştir. Ancak, bir dizi ülkede, piyasa katılımcıları, gönüllü olarak, 

otoriteleri, şüpheli ya da olağan dışı olarak algıladıkları durumlar hakkında bu 

bağlamda uyarmaktaydılar. Literatürde “whistleblowing” olarak adlandırılan bu 

durum genel olarak ihtiyari bildirimleri ifade etmektedir. ABD’de ise içerden 

öğrenenlerin ticareti suçu ile mücadele konusunda “insider trading bounty” 

uygulaması bulunmaktadır.  Direktif tarafından belirlenen bildirimde; bildirime tabi 

olan kişilerin, işlemlerin olay bazında olup olmadığına ve ortada ilgili işlem ile alakalı 

şüphe uyandıran makul gerekçeler bulunup bulunmadığına karar vermesi 

gerekmektedir. Aşağıda belirtilen göstergeler bu sebeple ayrıntılı ve sınırlandırıcı 

değildir. Bu sebeple göstergeler sadece bir başlama noktasıdır ve şirketler, 

bildirimde bulunup bulunmayacaklarına karar vermeden önce, kendi yargılarını 

oluşturmalı ve belirli koşulları göz önüne almalıdır. 

 
CESR üyeleri, bir kurum aracılığıyla yürütülen ve otoritelere yapılan, tüm 

işlemleri içeren geniş kapsamlı geçici bildirimlerin, bildirim sisteminin hedefleri ile 

uyuşmayacağı konusunda hemfikirdir. Bu şekildeki bildirimler, açıklama 

yükümlülüğü üzerindeki sınırlamanın ihlaline karşı 2004/72/EC Direktifi’nin 11.3 

numaralı maddesinde sağlanan ya da bildirimden doğan diğer sorumluluklar ile ilgili 

korumadan yararlanamayacaktır. Bunun nedeni, CESR üyelerinin görüşüne göre, 

geniş kapsamlı bildirimlerin iyi niyetli olmayacağıdır. Ayrıca, böyle bir uygulama, ne 

olay bazında ne de şüphe için makul gerekçelerin oluşması ile ilgili gereklilik ile 

uyuşmaktadır. CESR üyeleri, miktar ile değil kalite ile ilgilidirler ve şirketlerin akla 

yatkın bir şüphe olup olmadığını kontrol edip ciddi bir şekilde karar vermeden 

işlemleri bildirmelerini gayretli bir şekilde takip edecektir. 

 

Piyasanın Kötüye Kullanılması Direktifi ve beraberindeki uygulama 

Direktifleri, içerden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonunu hangi fiillerin 

oluşturduğunun bir taslağını çizmektedir. Bu, üzerinde çalışılan ve piyasa 

manipülasyonundan oluşan teklif edilmiş CESR rehberi ile tamamlanmaktadır  
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Bu sebeple, yatırım şirketleri ve kredi kuruluşları, işlemlerle ilgili olarak, 

sadece gerçekleştirildikleri sırada işlemin şüpheli olup olmadığına karar vermekle 

kalmayacak, ayrıca; finansal sonuçların yayımlanması, kâr uyarıları ya da güvenlik 

ile ilgili yönetimi ele geçirme tekliflerinin duyurulması gibi müteakip olaylar ışığında, 

geriye dönük olarak da şüphe taşıyacaklardır. Ancak bu, geçmişe dönerek önceyi 

kapsayan bir şekilde işlemleri inceleyip, bu olayla ilgili araştırma yapmaların 

gerektiği anlamına gelmemektedir. 

 
Direktifin uygulanışına olan CESR tarafından Rehberde piyasa 

manipülasyonunun belirtileri olarak şunlar sıralanmıştır.  

· Finansal bir varlıkta, fiyatı yükseltme/düşürme ya da işlem hacmini 

artırmadan başka görünür bir gerekçesi olmayan işlemler. İşlemlerin işlem 

günü boyunca bir referans noktasının etrafında yerine getirilmesi ile 

sonuçlanacak olan bu şekildeki emirlere özel bir önem verilebilir – örneğin 

kapanışa yakın zamanlarda; 

· Müşterinin, piyasa hacmi ile karşılaştırdığı menkul kıymetin hacminin, bu 

menkul kıymete yönelik emirlerin, menkul kıymetin arz, talep, fiyat ve değeri 

üzerinde önemli bir etkide bulunması. Yine, işlemlerin işlem günü boyunca 

bir referans noktasının etrafında yerine getirilmesi ile sonuçlanacak olan bu 

şekildeki emirlere özel bir önem verilebilir – örneğin kapanışa yakın 

zamanlarda; 

· İlgili bir türev/konvertibl ihraçtan önceki günlerde, bir finansal varlığın fiyatını 

yükseltme amacı taşıdığı gözlemlenen işlemler; 

· Piyasanın yönü aşağıya doğru iken, ilgili bir türev/konvertibl ihraçtan önceki 

günlerde, bir finansal varlığın fiyat düzeyini sürdürme amacı taşıdığı 

gözlemlenen işlemler; 

· Bir pozisyonun değerini değiştirmeye çalışan, ancak, bu pozisyonun hacmini 

azaltmayan/yükseltmeyen işlemler; 

·  Seans sırasında, gün içi ya da belli bir periyot için, ağırlıklı ortalama fiyatı 

yükseltmeye/düşürmeye yönelik olduğu gözlemlenen işlemler; 

· Finansal varlığın likiditesi seans içinde fiyatı sabitlemeye yeterli değil iken, 

bir piyasa fiyatı belirlemeye yönelik olduğu gözlemlenen işlemler; 

· Piyasadaki korunma önlemlerini bertaraf etmeye yönelik olduğu 

gözlemlenen işlemler (hacim limitleri, fiyat teklifi dağılım değişkenleri vb.). 
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· Bir işlem sonuçlandırılırken/yerine getirilirken, işlemin fiyatının 

belirlenmesinde bir etmen olan teklif/talep fiyatlarını değiştirmek; 

· Fiyatın olağan açılışını olması gerekenden yüksek veya düşük göstermek 

amacıyla, fiyatın açık artırma ile belirlenmesi sürecinden birkaç dakika önce, 

işlem sisteminin merkezi kayıt sistemine önemli emirler girmek ve kayıt 

sisteminin açık artırma fiyatını hesaplamak için dondurulmasından birkaç 

saniye önce bu emirleri iptal etmek; 

· Dayanak finansal ürünün fiyatını ilgili türevin itfa tarihindeki fiyatının altında 

belirleme amacına yönelik görülen işlemler, 

· Dayanak finansal ürünün fiyatını değiştirmeyi, böylece bu fiyatın ilgili türevin 

itfa tarihindeki fiyatını geçmesini amaçlayan işlemler, 

· Uzlaşma fiyatı asgari ödeme oranının referansı/belirleyicisi olarak kullanıldığı 

zamanlarda bir finansal ürünün uzlaşma fiyatını değiştirmeyi amaçlamaya 

yönelik görülen işlemler. 

 

 2004/72/EC sayılı Komisyon Direktifi’nin 9 (2) Maddesine göre;  bildirilmesi 

gereken bilginin, bildirim anında mevcut olmaması durumunda, bildirim; en azından 

bildirimde bulunan kişilerin söz konusu işlemlerin içerden öğrenenlerin ticareti veya 

manipülasyon oluşturabileceğine dair şüphelerinin nedenlerini içermelidir. Bilgi, 

öğrenildiği anda derhal yetkili otoriteye sunulmalıdır. 

CESR tarafından yayınlanan rehberde yer alan piyasa manipülasyonuna ilişkin 

şüpheli işlem bildirim yapılmasını gerektiren durumlar, sadece aracı kurumların 

yükümlülükleri olarak değerlendirilmemeli, düzenleyici otorite ve borsaların hangi 

durumları piyasa manipülasyonu olarak değerlendirdiğine ilişkin işaretler olarak da 

değerlendirilmelidir.  

 
1.4. Manipülasyonun Engellenmesinde Kurulacak Düzenleyici Yapı 

Manipülasyon tanımına ilişkin teorik tartışmalar ve Avrupa Birliği-ABD 

mevzuatlarında manipülasyon fiilinin yerine ilave olarak, manipülasyon ile ilgili 

tartışmalardaki önemli hususlardan bir tanesi de manipülasyon ile mücadelede 

düzenleyici otorite ve borsalar arasındaki işbirliği ve işbölümünün nasıl 

sağlanacağıdır. 
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Avrupa Birliği’ne bağlı finansal hizmetler destek birimi tarafından 2001 yılında 

yapılan bir çalışmada, başta işlem bazlı manipülasyon olmak üzere piyasa 

suçlarının engellenmesi için kurulacak yeni yaklaşımda, öncelikli olarak çözüme 

kavuşturulması gereken iki husus bulunduğu, bunlardan ilkinin, düzenleyici 

otoritelerin manipülatif işlem gerçekleştirenlerin fiillerin etkin ve istikrarlı bir şekilde 

tespit etmeyi ve aykırı fiilleri bulunanlar hakkında uygun yaptırım uygulamalarını 

sağlayacak bir denetim-gözetim mekanizması kurması gerekliliği olduğu; ikincisinin 

ise, manipülatörler de dahil olmak üzere yatırımcıların düzenlemelere aykırılık teşkil 

edebilecek işlemlerinin sonuçlarını ve muhtemel yaptırımlarını açık bir şekilde 

bilebilmelerinin ve öngörebilmelerinin sağlanması olduğu hususları 

vurgulanmaktadır. Bu çalışmaya göre fiilin hangi durumda manipülasyon sayılacağı 

ve muhtemel yaptırımın niteliği önem kazanmaktadır.27 Burada açıkça ortaya 

konulması gereken bir husus ise tespit edilen ve cezai/idari yaptırıma konu olan 

olayın aslında kasıtlı olarak mı yoksa dikkatsizlik veya bilgisizlikten mi kaynaklandığı 

durumlarda yaşanan tartışmasının çözüme kavuşturulmasıdır. Her ne kadar kanunu 

bilmemek suçun oluşmasını engellemese de, piyasayı bozucu işlemleri kasıtlı olarak 

gerçekleştirenler ile böyle bir kastı tam olarak bulunmayanlar arasında yaptırım 

konusunda bir farklılaşmaya gidilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.  

 

Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da manipülatif işlemlerin mahkemeler 

nezdinde ispatlanmasının ve sorumlular hakkında cezai işlem yapılmasının zorluğu 

dikkate alındığında, manipülatif faaliyetlerin yaptırımları ile ilgili alternatif 

yaklaşımların geliştirilmesi gerektiği açıktır. Nitekim SPK Başkanı Vedat Akgiray bir 

toplantıda yaptığı konuşmasında SPK olarak manipülasyona yaklaşımlarının 

manipülasyonlar yapılmakta iken sorumluların yakalanacağını, dosyaları savcılığa 

gönderme yerine SPK olarak fiili işleyenlere ekonomik ceza uygulama amacında 

olduklarını belirtmiştir.28  Bu çerçevede alternatif yaklaşım manipülasyonu cezai 

işleme tabi bir fiilden ziyade düzenleyici otoritelerin idari işlemlerine tabi bir fiil olarak 

belirleyerek olacaktır. Bu yolla; 

- Öncelikli olarak mahkemelerde sıkıntı çekilen manipülatif işlemlerin ispat 

edilmesi konusunda düzenleyici otoritelere kolaylık sağlanacaktır. 

                                                 
27 European Parliamentary Financial Services, “Market Manipulation: Is Legislation Necessary?”, 

Kasım 2001, s.1. 
28 Vedat AKGİRAY 9. Türkiye Muhasebe Denetimi Kongresi, İstanbul, 2009 
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- Yaptırım kararlarının manipülatif işlemlerin sorumluları hakkında 

uygulanacak yaptırımlar konusunda karar verici konumda olan, ancak 

sermaye piyasaları ve özelinde manipülatif işlemler ile ilgili yeterli bilgiye 

sahip olmayan yargı personelinden düzenleyici otorite personeli ve karar 

organlarına kaydırılması sağlanacaktır. 

- Kasıt kavramına ek olarak dikkatsizlik/bilgisizlik unsurunun eklenmesi ile 

işlemlerin gerçekleştirilme saiki ve işlemler hakkında yaptırımlara yeni bir 

anlayış getirilecektir.29  

Kasıt unsurunun bulunmadığı veya kasıt olsa da aykırılığın piyasa için 

oluşturduğu tehdidin sınırlı olduğu durumlar için ayrıca bir tebliğ veya direktif 

hazırlanıp, bu tür işlemlerin buna göre değerlendirilmesi de tartışıla gelen bir 

konudur.  

 

Bu nedenle cezai kovuşturma ve işleme tabi fiiller ile sadece tebliğe aykırılık 

teşkil eden fiiller arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir. Bu aslında ceza 

hukukunda yer alan suç ve kabahat kavramlarına benzer bir ayrım olacaktır. Burada 

şu sorular sorulabilir30: 

- Aykırılığa konu olan kişi/kurum ilgili fiilin önüne geçmek için gerekli sistem 

ve kontrol mekanizmalarını kurmuş mudur? 

- Aykırılığa konu olan kişi/kurum masum bir şekilde yaptığı fiilin 

kanuna/düzenlemelere uygun olduğunu düşünüyor muydu ve bu 

düşüncesini mantıklı bir zemine oturtabiliyor muydu? 

- Sorgulanan fiil aynı fiili sıkça tekrarlayanlar tarafından 

kanuna/düzenlemelere uygun olarak değerlendiriliyor muydu? 

- Sorgulanan fiil bir şirket çalışanı tarafından gerçekleştirildi mi ve eğer 

şirkette şahsın sahip olmaması gereken bilgiye ulaşmaması için gerekli 

ayrım olsaydı aynı aykırılık oluşur muydu? 

Manipülatif fiiller ile mücadelede yeni yaklaşımda tartışmalar, fiillerin adli 

kovuşturma veya cezai işleme tabi olup olmayacağı hususlarına ilaveten, işlemler 

üzerinde izleme ve tedbir alma faaliyetlerinin hangi kuruluş tarafından yapılacağı 

konusu üzerine de odaklanmaktadır.  Çoğu ülkede finansal piyasalar borsaların 

                                                 
29 European Parliamentary Financial Services, a.g.e., s.2. 
30 A.e., s.3. 
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işleyişi için temel kuralları belirleyen, yatırımcıların haklarını, şirketlerin 

yükümlülüklerini belirleyen ve piyasanın adil ve etkin biçimde işlemesi için kurallar 

bir kamu otoritesinin gözetimi altında faaliyet gösterir. Çok geniş yetkilere sahip bir 

düzenleyici kamu otoritesinin yanı sıra işleyiş ile ilgili bazı prosedürler ve 

düzenlemelerde piyasalarda öz düzenleyici kuruluşlar tarafından yerine 

getirilmektedir. Her konuda olduğu gibi düzenleyici kamu otoritesi ile öz düzenleyici 

kuruluşlar arasındaki yetki paylaşımı, bunların rolleri ve öz düzenleyici kuruluşların 

bağımsızlığı tartışma konusu olmuş ve konuyla ilgili birçok argüman ortaya atılmıştır. 

 

Ancak, şu bir gerçektir ki finansal piyasalarda öz düzenleyici kuruluşların yeri 

gerileme içerisindedir. Bunun birden fazla nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, 

İngiltere ve ABD’de 1980’li yıllardan sonra patlak veren birçok finansal skandalda öz 

düzenleyici kuruluşların bu skandallarda gerekli önlemleri alma konusunda yetersiz 

olduklarının iddia edilmesidir. 1980 ve 1990’lı yıllarda finansal skandallarda eksiklik 

borsalar gibi öz düzenleyici kuruluşların piyasaları yeterli bir şekilde izlememesi 

olarak görülmüş, bu doğrultuda ABD ve İngiltere’de yapılan reformlar kamu yetkisini 

haiz düzenleyici otoritelerin yetkilerini artırma yönlü olmuştur. Ancak, ABD’de patlak 

veren son finansal krizde ve Madoff skandalında yetkileri artırılmış olan düzenleyici 

otorite SEC’e piyasayı yeterince izleyememe ve usulsüzlüklerin önüne zamanında 

geçememe konularında çok büyük eleştiriler yöneltilmiştir. 

 

 İkinci nedeni ise, artık finansal piyasalarda oyunun kurallarının değişmiş 

olmasıdır. Eskiden çoğu ülkenin borsası kamu kurumu niteliğini haiz bir kuruluş 

niteliğini taşırken, küreselleşmenin, finansal entegrasyonun etkileri ve teknolojik 

gelişmeler ile sınırların kalkması sonucunda dünya çapında borsaların önce halka 

açık şirket haline gelmeleri, sonraları da büyük gruplar altında toplanmaları söz 

konusu olmuştur. ATS adı verilen otomatik alım satım sistemleri ve SI adı verilen 

sistematik içselleştiricilerin yaygın hale gelmesi ile de artık emirlerin borsaya bile 

iletilmesine gerek kalmadan, modern alım satım platformları içinde 

gerçekleştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla, böyle bir ortamda piyasa 

suçları ile mücadelede inisiyatifin doğrudan öz düzenleyici kuruluşlara bırakılması 

çıkar çatışmalarını da doğuracaktır. Bu nedenle her ne kadar kendi işleyiş 

kurallarının ve aykırılıklar ile ilgili düzenlemelerin belirlenmesinin ilk bakışta 
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borsaların kendilerine bırakılması uygun görülse de, çıkar çatışmalarının önüne 

geçilmesi için kamu düzenleyici otoritelerinin bulunması gerekmektedir.31  

 

Öz düzenleyici kuruluşlar aracılığıyla piyasanın düzenlenmesi eski bir 

yöntemdir. Buna göre, bir meslek odası statüsündeki endüstri kuruluşu kuralları 

koymakta ve üyelerinin bu kurallara uygunluğunu izlemektedir. Bu yöntemin avantajı 

düzenlemenin kamuya maliyetinin az olmasıdır. Zira sektör kendi temsilci kuruluşu 

vasıtasıyla kendisini izlemekte ve kamu kaynakları bu iş için harcanmamaktadır. 

Ancak, düzenlemenin sadece öz düzenleyici kuruluşlara bırakılması beraberinde 

birçok sakıncayı da getirmektedir. Bunlar şunlardır: 

1. Öz düzenleyici kuruluşlar sosyal sorumluluk ilkesine göre hareket 

etmemektedir. 

2. Öz düzenleyici kuruluşlar için düzenlemede amaç etik standartların 

sağlanması veya piyasanın iyiliği değil de, piyasaya giriş için yeni engeller 

konulması olabilir.  

3. Öz düzenleyici kuruluşlarda yönetimde hakim olanlar bu durumları korumak 

için piyasanın gelişmesinin engellenmesi pahasına kendi tekel konumlarını 

korumak isteyebilirler. 

4. Öz düzenleyici kuruluşlar, düzenleme ihlali meydana geldiğinde ihlali 

gerçekleştirenlere kendilerine kaynak aktaranlar olduğu için yaptırımda 

bulunmayabilirler. Dolayısıyla öz düzenleyici kuruluşların yönetim kurullarının 

nesnelliği sorgulanır hale gelebilir. 

5. Öz düzenleyici kuruluşların yönetimlerinde tüketicilerden, yatırımcılardan 

veya ilgili başka kişilerden temsilci bulunmayıp sadece sektör temsilcilerinin 

yer alması özellikle üçüncü tarafları etkileyen kararlarının geçerliliğinde soru 

işareti meydana getirebilir.32  

Finansal piyasalar ile ilgili düzenlemenin öz düzenleyici kuruluşların 

tarafından yapılması gerektiği düşüncesinin başka bir boyutu, bir bakıma öz 

düzenleyici kuruluş olarak sayılabilecek borsaların düzenlemeleri yapmasıdır. Bu 

faaliyetin borsalar tarafından yerine getirilmesi taraftarı olanların öne sürdükleri 

argümanlar, borsaların siyasi baskılardan bağımsız olmaları ve kendi piyasalarının 

adil ve etkin işleyişleri için uygulanabilecek en iyi kuralları kendileri tarafından 

                                                 
31 Avgouleas, a.g.e.  s.210. 
32 A.I. Ogus, Regulation, “Legal Form and Economic Theory”, Oxford: Clarendon Press, 1994, s.108. 
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bilinebileceği iddialarıdır. Buna göre borsalar kendi adlarının iyi bir şekilde 

duyulmasını ve piyasadaki paylarını korumak istemektedirler. Eğer doğru kuralları 

koymazlar ve kurallara uyumu doğru biçimde izlemezlerse, rekabet halinde olduğu 

diğer borsalara ve piyasalara pazar paylarını kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalacaklardır. 

 

Borsaların kendi piyasaları ile ilgili konularda yetkinin kendilerine verilmesi 

gerektiğine ilişkin görüşler bu şekilde iken, borsaların düzenleme ve izleme 

görevlerini bütünüyle üstlenmelerinin sakıncaları ise şu şekilde sıralanabilmektedir33: 

1. Borsa üyeleri manipülasyon ve diğer suçlara karşı alınacak önlemleri işlem 

hacmini azaltacağı gerekçesiyle reddedebilirler.  

2. Borsa yönetim kurullarında her zaman kararlar toplam refahı artıracak 

şekilde değil de, yönetimde hâkimiyete sahip üyelerin çıkarına olacak şekilde 

alınabilir.  

3. Borsaların düzenleme aykırılıklarını izleme ve tespit etme konusunda araç 

sıkıntısı ve yetki kıstı söz konusudur.  

Yapılan incelemeler düzenleyici otoritenin baskı yapmadığı durumlarda, 

borsa üyelerinin yasaklara uymadıklarını tespit etmektedir. ABD ve İngiltere’de 

yapılan bir incelemede vadeli borsaların üyelerinin çıkarlarına zarar vermemek için 

anti-manipülasyon uygulamalarını yürürlüğe koymadıklarını tespit edilmiş, 

düzenleyici otoriteden bir baskı geldiğinde veya böyle bir korku olduğunda ise 

borsaların üyelerine müdahale ettiği anlaşılmıştır.  

 

Borsa üyelerinin manipülasyon karşıtı düzenlemeler için çekimser durmaları 

aslında onların kısa vadeli düşündüklerinin bir göstergesidir.34 Zira manipülatif 

işlemlere karşı alınan önlemler ilk etapta manipülatif işlemlere aracılık eden aracı 

kurumların komisyon gelirlerini düşürecektir. Ancak, manipülatif işlemlerin önüne 

geçilmesi sonrasında oluşacak güven ortamı ve yapılacak halka arzlar sayesinde 

aracı kurumların aracılık yüklenimi, halka arza aracılık ve halka arz danışmanlığı gibi 

gelirlere sahip olma imkânı doğacaktır. 

                                                 
33 Y. Amihud ve H.Mendelson, “A New Approach to the Regulation of Trading Across Securities 

Markets”, 1996, New York University Law Review, s.1429. 
34 Pirrong, a.g.e, s.168. 
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Bu çerçevede manipülasyon ile mücadelede sadece öz düzenleyici 

kuruluşların görev alamayacağına ilişkin argümanlar şu şekildedir: 

1. Kamu niteliğini haiz düzenleyici otoritelerin geniş bir yetki alanı ve öz 

düzenleyici otoritelerin sahip olamayacağı yetkileri mevcuttur. 

2. Piyasaların etkin bir biçimde çalışması, fiyat etkinliğinin sağlanması kamu 

yararını ilgilendiren bir olay olduğu için öz düzenleyici kuruluşlara 

bırakılamaz. 

3. Finansal piyasaların ve gelişmelerin son yıllarda kazandığı büyük önem 

dikkate alındığında, siyasilerin düzenleme ve denetleme alanından 

çekilmelerini beklemek doğru olmayacaktır.  

Piyasa suçlarının regülâsyonu ile ilgili tartışmaların ardından, takip eden 

bölümde söz konusu suçların gözetimi ve denetimi konusunda mevcut durumda 

çeşitli ülkelerde yer alan düzenlemelere kısaca değinilecektir. 

 
1.4.1. Amerika Birleşik Devletleri Örneği 

Dünyanın en büyük sermaye piyasasının yer aldığı ABD piyasa suçlarının 

gözetimi ve denetimi ile ilgili olarak kurulan organizasyonel yapı açısından da dikkat 

çekici bir örnek oluşturmaktadır. ABD’de piyasa suçları ile mücadele konusunda 

kurulmuş olan temel yapı aşağıdaki gibidir: 

 

 
 

Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere, sermaye piyasaları açısından 

oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ABD’de hiyerarşinin en üstünde Securities 

Exchange Commission (SEC) düzenleyici otorite olarak yer almaktadır. Temel 

SEC

NYSE 
Reg'n

NASDAQ
BATS & 
diğerleri

FINRA



40 
 

olarak SEC’nin görev alanı teşkilatlanmış borsalarda işlem gören menkul kıymetler 

ile ilgili düzenleme ve denetleme yapmak olup, bu görevi sırasında başta FINRA 

(Financial Industry Regulatory Authority) olmak üzere diğer öz düzenleyici otoriteler 

ile işbirliği yapmak olarak belirlenmiştir.35 Hiyerarşide SEC’in altında, daha önce 

unvanı National Association of Securities Dealers olan NASD’nin yeniden 

yapılandırılması ile 2007 yılında kurulan FINRA yer almaktadır. FINRA başta 

NASDAQ olmak üzere, tezgâh üstü piyasalarda işlem gören hisse senetlerinde 

gerçekleştirilen işlemler ile ABD sermaye piyasalarında faaliyet gösteren tüm aracı 

kurumların denetimi ile yükümlü ABD’nin sermaye piyasalarında faaliyet gösteren en 

büyük bağımsız öz düzenleyici kuruluşudur. NASD ile New York Borsası’nın üye 

ilişkileri, uyuşmazlık çözümü ve denetim yetkilerinin konsolide edilmesi ile 

oluşturulan FINRA temel görev olarak yatırımcının korunmasını benimsemiştir.36 

Temel düzenleyici otorite olarak SEC ve FINRA’nın yanı sıra, her borsanın gözetim 

ve denetim fonksiyonunu haiz birimleri bulunmaktadır. New York Borsası 

bünyesinde yer alan NYSE Regulation37  2010 yılına kadar bu kuruluşlardan birisi 

olmakla birlikte, Mayıs 2010’da yapılan bir değişiklik ile NYSE Regulation’ın gözetim 

yetkileri FINRA’ya devredilmiştir.38 Yapılan bu değişiklik ile FINRA ABD’de toplam 

büyüklük açısından neredeyse piyasanın tamamını gözetim ile yükümlü kuruluş 

haline gelmiştir.  

 

1.4.2. İngiltere Örneği 

Sermaye piyasaları düzenlemeleri konusunda ABD ile benzerlik gösteren 

İngiltere’de regülâsyonun yapısı ABD’ye göre çok daha fazla bütünleşmiş ve tek 

elde toplanmış durumdadır. Finansal Hizmetler Kurumu (Financial Services 

Authority) unvanlı düzenleyici otorite 1997 yılında sermaye piyasalarının düzenleyici 

otoritesi Securities and Investment Board’un yerine kurulmuş olup, 1998 yılında 

bankacılık sektörünün düzenleme yetkisi de Bank of England’dan FSA’ya 

devredilmiştir. 2000 yılında Londra Borsası’ndan şirketleri borsa kotasyonuna alma 

yetkisini de devralan FSA, yetkilerini 2000 yılında yürürlüğe giren Finansal Hizmetler 

ve Piyasalar Kanunu’ndan almaktadır.39 Manipülatif nitelikli işlemlere ilişkin olarak, 

                                                 
35 Çevrimiçi: http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml Eylül 2010. 
36 Çevrimiçi: http://www.finra.org/AboutFINRA/index.htm Eylül 2010. 
37 Çevrimiçi: http://www.nyse.com/regulation/nyse/1145313073247.html Eylül 2010. 
38Çevrimiçi http://www.businessweek.com/news/2010-05-04/finra-to-take-over-surveillance-of-nyse-
euronext-u-s-exchanges.html Eylül 2010. 
39 Çevrimiçi: http://www.fsa.gov.uk/Pages/About/Who/index.shtml Eylül 2010. 
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FSA bünyesinde yer alan Piyasa İzleme ve Denetim-Finansal Suçlar birimleri gerekli 

incelemeleri yapmaktadır. Londra Borsası bünyesinde yer alan gözetim birimi de 

kendi düzenlemeleri kapsamında incelemeler yapmaktadır. İngiltere’de 2000’li 

yılların başında sistem bu şekilde tasarlanmış olmakla birlikte, yaşanan finansal 

krizde bankalar ile ilgili gözetim ve denetim rolünü tam olarak yerine getiremediği 

öne sürülen FSA’in 2012 yılında İngiltere Merkez Bankası bünyesine dahil edilme 

çalışmalarına başlanmıştır.40 

 
1.4.3. Japonya Örneği 

İngiltere örneğine benzer bir şekilde tüm finansal piyasalarda düzenleme 

yapma yetkisi Japonya’da Finansal Hizmetler Kurumu’na aittir.  Ancak esas olarak 

Securities and Exchange Surveillance Commission tarafından borsalarda 

gerçekleştirilen işlemlerin gözetimi yapılmaktadır.  

 
1.4.4. Avustralya Örneği 

Avustralya’da sermaye piyasasının düzenleme ve denetleme yetkisi 

Avustralya Sermaye Piyasaları ve Yatırım Komisyonu’na verilmiştir. 2009 yılına 

kadar Avustralya Borsası’nda düzenleme ve denetleme yetkisi Borsa’da iken, ülkede 

meydana gelen aracı kurum skandalları nedeniyle Borsa’nın yetkilerinin Avustralya 

Sermaye Piyasaları ve Yatırım Komisyonu’na verilmesine karar verilmiş, devir 

işlemleri 2010 yılının Ağustos ayında tamamlanmıştır.41 Avustralya Borsası ise 

şirketlerin kotasyon kurallarına uyumunu kontrol etme görevini üstlenmiştir.  

 
1.4.5. Türkiye Örneği 

Türkiye’de,  sermaye piyasalarında denetim ve düzenleme yetkisi Sermaye 

Piyasası Kurulu’na aittir. SPK’nın söz konusu görevine ilave olarak TSPAKB başta 

aracı kuruluşların rekabeti bozucu işlemleri olmak üzere müşterileri ile olan borsa 

dışı uyuşmazlıklarını çözmekle görevlidir. İMKB ise bünyesindeki gözetim ve 

denetim birimleri ile manipülatif işlemlere ilişkin ön incelemeleri yapmakta, ayrıca 

kendi düzenlemelerinde yer alan hususlar doğrultusunda çeşitli önlemler almaktadır. 

Piyasa bozucu işlemlerin aktif gözetim ve denetimi konusunda 19.12.2009 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile Piyasa 

                                                 
40Çevrimiçi: http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Statements/2010/reg_reform.shtml 
Eylül 2010. 
41 Çevrimiçi: http://www.theaustralian.com.au/business/opinion/asic-takes-on-asxs-market-supervisory-

role/story-e6frg9jf-1225899731824 Eylül 2010. 
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Gözetim ve Denetim Dairesi kurulmuştur. Oluşturulan bu yeni yapıda İMKB ve VOB 

kendi bünyelerinde gözetim faaliyetlerini sürdürürken, hiyerarşik olarak en üstte yer 

alan düzenleyici otorite SPK bünyesinde piyasa suçlarının gözetimi ve denetimi tek 

elde toplanarak yurtdışı örneklerinden farklı bir yapı oluşturulmuştur. Zira düzenleyici 

otoritelerin ve borsaların yapıları incelendiğinde, çoğu düzenleyici otoritede aktif bir 

gözetim biriminin bulunmadığı, gözetim işlevinin borsalar tarafından yerine getirildiği 

ve düzenleyici otoritelerin borsalar tarafından yapılan gözetim bildirimlerini dikkate 

alarak denetim işlevini yerine getirdiği; gözetim birimi bulunan düzenleyici 

otoritelerde ise gözetim birimi ile denetim biriminin birbirinden ayrı olduğu 

görülmektedir. 
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BÖLÜM:2 

İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASINDA MANİPÜLASYONUN ENGELLENMESİNE 

YÖNELİK MEVCUT TEDBİRLER 

Türkiye’de İMKB hisse senedi piyasasındaki olağanüstü fiyat ve miktar 

hareketleri ile ilgili olarak mevcut durumda idari ve cezai işlem tesis etme yetkisi 

düzenleyici otorite Sermaye Piyasası Kurulu’nda olup, İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası yönetmeliklerinde yer alan hükümler ile de Borsa Başkanlığı ve Yönetim 

Kurulu’na çeşitli yetkiler verilmiştir. 

 

SPK mevzuatı kapsamında alınan tedbirler ve tesis edilen işlemler 

karakteristik olarak belirli bir inceleme sonrasında Kurul Kararı çerçevesinde alınan 

tedbirler olup, İMKB mevzuatı kapsamında alınan tedbirler ise genel olarak gün 

içerisinde gerçekleşen özel durumlar kapsamında alınan kararlardır. Bu çerçevede, 

takip eden 2.1 ve 2.2 numaralı bölümlerde kendi mevzuatları yer alan hükümler 

kapsamında İMKB ve SPK mevzuatları kapsamında alınabilecek tedbirler ayrıntılı 

olarak incelenmiş, 2.3 numaralı bölümde ise mevcut durumun değerlendirilmesine 

yer verilmiştir. 3 numaralı bölümde ise yurtdışı borsa ve düzenleyici otorite 

düzenlemeleri dikkate alınarak Türkiye’de manipülasyon ile mücadele konusunda 

uygulanabilecek tedbir önerilerine yer verilecektir. 

 

2.1. İMKB Mevzuatındaki Önlem ve Yaptırımlar 

İMKB mevzuatında yer alan hisse senedi piyasasındaki manipülatif işlemlere 

karşı alınabilecek tedbirlerin ayırt edici özelliği, kağıt üzerinde gerçekleştirilen olağan 

dışı fiyat ve miktar hareketleri kapsamında alınan ve genellikle halihazırda devam 

eden işlemlerin engellenmesi veya piyasanın sağlıklı işleyişine kavuşmasının 

sağlanması amacıyla alınan önlemler olmasıdır. Bu önlemler arasında bir hisse 

senedine ait işlemlerin geçici olarak durdurulması, işlem ve emirlerin iptali, fiyat 

limitleri ve pazar değişikliği yer almaktadır. Bu çerçevede, takip eden bölümlerde söz 

konusu tedbirler hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilecektir. 

2.1.1. İşlemlerin Geçici Olarak Durdurulması  

İMKB Yönetmeliği’nin “Bir Menkul Kıymete Ait İşlemlerin Geçici Olarak 

Durdurulması” başlıklı 25’inci maddesinde Borsa Başkanı’nın kararıyla ilgili menkul 
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kıymetin seansının geçici olarak durdurulabileceği durumlar sayılmış olup, bu 

durumlar şunlardır: 

a) Bir menkul kıymete ya da menkul kıymeti ihraç eden kuruluşa ilişkin, 

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, 

b) 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. 

 

Söz konusu maddeye göre Borsa Başkanı, bir menkul kıymete ait borsa 

işlemlerini en fazla 7 gün için durdurabilir. 7 günü aşan süreler için Yönetim 

Kurulunun karar vermesi gerekmektedir. Bir menkul kıymetin Borsada işlem 

görmesinin geçici olarak durdurulması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Borsa 

bülteninde ve Borsada duyurulmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde 01.06.2008-24.03.2009 tarihleri 

arasında İMKB tarafından işlem sıraları geçici olarak durdurulan hisse senetleri ile 

ilgili durdurma nedenleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır: 

 

Tablo 1:2008-2009 yıllarında işlem sırası geçici durdurulma nedenleri  

Neden Gerçekleşme Sayısı  
Şirketlerden açıklama istenmesi 37 
Borsa Başkanlığı Duyuruları 20 
Mali Tabloların Yayınlanmasına İlişkin Hususlar 17 
Genel Kurula İlişkin Hususlar 7 
Pazar Değişikliği 5 
SPK Tedbirlerinin Duyurulması 4 
Değerlendirme 2 
Hatalı Özel Durum Açıklaması 1 
Kamuyu Aydınlatmama 1 
Özel Durum Açıklamasının Ulaşmaması 1 
Duyurunun Bildirim Şekli Nedeniyle 1 
Toplam 96 

Kaynak: İMKB Duyuruları, Çevrimiçi: http://imkb.gov.tr/companynews/ISEAnnouncements.aspx, Ağustos 2010. 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi 01.06.2008-24.03.2009 tarihleri 

arasında İMKB tarafından 96 kez hisse senetlerinin işlem sıraları durdurulmuştur. 

Söz konusu işlem sıralarının durdurulması olaylarına 37 kez İMKB tarafından 

Şirketler hakkında açıklama istenmesi için, 20 kez Şirketlerden gelen haberlerin 

duyurulması amacıyla işlem sırasının geçici olarak durdurulması 

http://imkb.gov.tr/companynews/ISEAnnouncements.aspx
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oluşturmaktadır.Ayrıca, 17 kez Şirketin mali tabloları ile ilgili hususlar düzenlemelere 

aykırılık teşkil ettiği için, yedi kez de Şirketin genel kurul sonuçları ile ilgili esaslar 

nedeniyle işlem sırası durdurulmuştur. Beş kez Şirketin işlem gördüğü Pazar 

değiştiği için, dört kez Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili hisse senetleri ile 

ilgili alınan tedbirlerin duyurulmasını tedbiren işlem sırası durdurulurken, iki kez de 

gönderilen özel durum açıklaması İMKB tarafından değerlendirmeye alındığı için 

işlem sırası durdurulmuştur. Bunların dışında, bir kez Şirket tarafından özel durum 

açıklaması hatalı olduğu, bir kez ilgili şirketten istenen özel durum açıklaması 

İMKB’ye ulaşmadığı için, bir kez de ilgili özel durum açıklaması sadece Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’na gönderildiği için hisse senedinin işlem sırası 

durdurulmuştur. Aşağıdaki tabloda ise yukarıda sıralanan durdurmalara konu olan 

hisse senetleri yer almaktadır: 

 

Tablo 2: İşlem Sıraları En Fazla Durdurulan Hisse Senetleri 

Hisse Senedi Durdurulma Sayısı 
DARDL 5 
DYHOL 4 
GLYHO 4 
MEMSA 4 
BERDN 3 
BYSAN 3 
TUMTK 3 
SELGD 3 
ALNTF 2 
ECYAP 2 
CEYLN 2 
AKIPD 2 
SONME 2 
TSPOR 2 

Kaynak: İMKB Şirket Haberleri, Çevrimiçi: http://imkb.gov.tr/companynews/companynews.aspx Ağustos 2010 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi işlem sırasının geçici olarak 

durdurulması uygulamasına en fazla konu olan hisse senedi beş kez ile Dardanel 

olmuştur. Global Yatırım Holding, Doğan Yayın Holding ve Mensa Mensucat hisse 

senetlerinin işlem sıraları ise dört kez durdurulmuştur. 

2.1.2. İşlem ve Emirlerin İptali  

İMKB Yönetmeliği’nin Emir ve İşlemlerin İptali başlıklı 23’üncü maddesinde, 

maddede belirtilen şartların varlığı halinde, iki veya daha fazla borsa üyesinin 

başvurusu üzerine ya da re’sen, üye ve/veya menkul kıymet bazında bekleyen 

emirler ve/veya gerçekleşen işlemler belirli bir zaman dilimi içinde veya zaman 

http://imkb.gov.tr/companynews/companynews.aspx
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dilimine bağlı olmaksızın iptal edilebileceği hükmü yer almaktadır. Bu durumlar ise 

şu şekilde sıralanmaktadır.  

a) Bilgisayar ortamından kaynaklanan hatalar, 

b) Üyelerden en az birinin hatalı emri veya eksper tarafından hatalı emir girişi 

sonucunda gerçekleşen işlemler, 

c) 24 üncü madde kapsamında belirtilen ve yapay fiyat ve piyasa 

oluşturulmasında yasaklanan hallerin herhangi birinin var olduğunun tespiti, 

d) Üye e/veya menkul kıymetlerin işlemlerini durduracak diğer maddi 

unsurların ortaya çıkması hali. 

 

İptal kararı; birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerindeki şartların varlığı halinde 

Borsa Başkanı, (b) bendindeki şartın varlığı halinde ise ilgili Piyasa Müdürü 

tarafından alınmaktadır. İptal kararları verildikleri günü izleyen ilk iş günü çıkan 

Borsa Bülteni’nde ve Borsa’da ilan edilmektedir. Birinci fıkranın (c) bendinde 

belirtilen hususların tespiti halinde, ilgili üye veya üyeler hakkında disiplin 

kovuşturması yapılmakta, konu ile ilgili olarak ortaya çıkacak zarar ilgili üye veya 

üyelere tazmin ettirilmektedir. 

 

Söz konusu maddede atıf yapılan “Yapay Fiyat ve Piyasa” başlıklı 24’üncü 

maddede “Üyeler yapay piyasa oluşturmak maksadıyla aşağıda sayılan 

faaliyetlerde bulunamazlar.” denilerek aracı kurumların aşağıda sayılan türde işlem 

gerçekleştiremeyecekleri üzerinde durulmuştur.  

 

Buna göre borsa üyesi aracı kurumların gerçekleştiremeyeceği işlemler 

şunlardır: 

a) Bir menkul kıymette gerçeğe uygun olmayan ve görüntüde aktif bir piyasa 

izlenimi yaratmak maksadıyla; 

- Menkul kıymetin sahipliğinde gerçek anlamda değişim yaratmayan bir dizi 

alım satım yapmak, 

- Fiyat ve miktar bakımından piyasayı yanlış yönlendirecek mahiyette Borsa 

emri vermek. 

b) Bir menkul kıymette tek başına veya başkaları ile birlikte, diğer üyeleri o 

menkul kıymeti alıp satmaya yöneltmek maksadıyla bir dizi işlemle; 

- Menkul kıymet için görünürde aktif bir piyasa olduğu izlenimi yaratmak, 
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- Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak artış veya düşüşe neden olmak, 

c) Bir menkul kıymetin fiyatının artması veya azalmasına neden olacak aktif 

bir piyasanın olduğu veya olacağı şeklinde gerçek dışı bilgi dolaştırarak veya 

yayarak o menkul kıymetin alım veya satımını teşvik etmek, 

d) Bir menkul kıymet ile ilgili olarak, diğer menkul kıymetlerin alım veya 

satımını teşvik etmek maksadıyla, bilerek gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgi yaymak, 

e) Piyasayı yanıltmak maksadıyla bir menkul kıymette fiyatı desteklemek, 

sabitlemek veya stabilize etmek üzere, dolaylı veya dolaysız olarak, bir veya daha 

fazla kişi ile anlaşarak bir dizi alım satım yapmak, 

f) Piyasayı yanıltmak maksadıyla, yanıltıcı veya yanlış izlenim uyandıracak, 

gerçeğe aykırı sözlü veya yazılı beyanda, fiil ve davranışlarda bulunmak 

 

İMKB üyesi aracı kurumların yapamayacakları faaliyetler olarak sıralanmış, 

23’üncü maddede belirtildiği üzere bu tür faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 

verilecek emirler ve gerçekleştirilecek işlemlerin Borsa tarafından iptal edilebileceği 

ifade edilmiş, ortaya çıkacak zararın aracı kurum tarafından tazmin ettirileceği 

belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin “Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiil ve Hareketler” 

başlıklı 53’üncü maddesinin “Borsa Üyeliğinden ve/veya Üye Temsilciliğinden 

Geçici Çıkarma” başlıklı (d) bendinde üyelerin söz konusu “Borsa işlemlerine yönelik 

yapay piyasa ve yapay fiyat oluşturmak maksadıyla faaliyette bulunmak” borsa 

üyeliğinden geçici çıkarma nedeni olarak belirlenmiştir.  

 

Görüldüğü üzere halihazırda İMKB mevzuatında manipülatif işlemlerin 

önlenmesine ilişkin detaylı hükümler bulunmakla birlikte, söz konusu hükümlerin 

doğrudan üyelerin taraf olduğu manipülatif nitelikli işlemler için geçerli olması, 

hükümleri uygulanabilirlilikten uzaklaştırmaktadır. Dolayısıyla İMKB’nin önlem alma 

ve yaptırım uygulama mekanizmasının etkinleştirilmesi için ilgili hükümlerin 

güncelleştirilmesinin gerektiği düşünülmektedir.  

 

2.13 Fiyat Limitleri  

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği’nin 

Fiyat Değişme Sınırları başlıklı 15’inci maddesinde “Her hisse senedi için seans 

sırasında tek fiyat veya çok fiyat yöntemine göre oluşan fiyatlar bu Yönetmelikte 

tanımlanan baz fiyatından % 10'dan fazla farklı olamaz” denilerek bir hisse senedi 
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fiyatının gün içerisindeki değişiminin seans başına %10 ile sınırlı olması 

öngörülmüştür. Söz konusu maddede ayrıca, Hisse Senetleri Piyasası Müdürü’nün, 

piyasanın gerektirdiği durumlarda, en az üç Borsa üyesinin müracaatı üzerine veya 

re’sen o seans için bu sınırları iki katına kadar çıkartabileceği, Borsa Başkanı, 

gereken durumlarda en az beş Borsa üyesinin müracaatı üzerine veya re’sen fiyat 

sınırlarını kaldırabileceği veya değiştirebileceği ifade edilmektedir. 

 

2.14 Pazar Değişikliği  

Menkul Kıymetler Borsalarının Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 

51’inci maddesinde “Borsalarda, o borsa tarafından kota alınmış menkul kıymetlerin 

alım satımının yapılacağı pazarlar teşekkül ettirilir.” denilerek borsa için kurulacak 

pazarlara ilişkin yasal düzenleme yapılmış olmaktadır. Söz konusu hüküm 

kapsamında İMKB tarafından kota alınan hisse senetleri Ulusal Pazar’da işlem 

görmekte olup, İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinde yer alan 

“Borsada Yönetim Kurulunun kararı ile kota alınmamış veya kottan çıkarılmış 

menkul kıymetlerin işlem göreceği pazarlar teşekkül ettirilebilir” hükmü çerçevesinde 

kot dışına alınmış menkul kıymetlerin işlem görmesi için II. Ulusal Pazar ve Gözaltı 

Pazarı teşekkül ettirilmiştir.  

 
II. Ulusal Pazar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon 

Yönetmeliği’ndeki kotasyon koşullarını sağlayamayan şirketler ile gelişme ve 

büyüme potansiyeli taşıyan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) sermaye 

piyasalarından kaynak temin etmelerine olanak sağlamak, söz konusu şirketlerden 

Borsa Yönetim Kurulu'nca Borsa'da işlem görmesi uygun görülenlerin hisse 

senetlerine likidite sağlamak ve bu hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir 

piyasada, rekabet koşulları içinde oluşmasını temin etmek amacıyla kurulmuş olup, 

hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketler ile ilgili oluşan olağan dışı durumlar için 

ise İMKB Gözaltı Pazarı oluşturulmuştur. 

 
İMKB Gözaltı Pazarı’nın Kuruluş ve Çalışma Esasları’na ilişkin İMKB 

tarafından yayımlanan 21.07.2004 tarih ve 206 sayılı genelgede borsanın diğer 

pazarlarında işlem gören hisse senetlerinin Gözaltı Pazarı’na alınma şartları 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir:  
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a) İlgili şirketin kamuya açıklamakla ve Borsa’ya göndermekle yükümlü 

olduğu bilgi ve belgeleri göndermemesi; gecikmeli, eksik, yanlış veya 

yanıltıcı göndermesi ya da Borsa tarafından getirilen düzenlemelere 

uymaması, 

b) Şirket ve/veya ilgili pazarda işlem gören hisse senetleri işlemlerine ilişkin 

olağan dışı durumların ortaya çıkması, 

c) Yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği, hisse 

senetlerinin Borsa kotundan ve/veya işlem gördüğü pazardan geçici ya 

da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması 

nedeniyle şirketin izleme ve inceleme kapsamına alınması. 

 

Gözaltı Pazarı’nda işlem görecek hisse senetlerini belirleme yetkisi Yönetim 

Kurulu’na aittir. Ancak, Borsa Başkanı gerekli gördüğü durumlarda, diğer pazarlarda 

işlem gören hisse senetlerinin en fazla 7 gün için GP’ye alınmasına ve GP’de işlem 

görmesine karar verdiği hisse senetlerinin tekrar ilgili olduğu pazara alınmasına 

karar verebilir. 7 günü aşan süreler için Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

GP’de işlem görmesine karar verilen hisse senetleri, söz konusu karar ve 

konuya ilişkin bilgilerin Borsa bülteninde ilanını izleyen 2’nci iş gününde işlem 

görmeye başlar. Bültende yapılan ilanı takip eden ilk iş günü ilgili hisse senetleri 

işlemleri durdurulur. Borsa Başkanı, gerekli hallerde, işlem görmeye başlama tarihini 

kısaltabilir veya uzatabilir. 

 

Uygulamada İMKB işlem gören şirketlerin Gözaltı Pazarı’na alınması 

şirketlerin faaliyetleri ile ilgili gelişmeler kapsamında olup, meydana gelen olağan 

dışı fiyat ve miktar hareketleri kapsamında Bisaş Tekstil Sanayi A.Ş. hisse senedi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2009 tarihli yazısı doğrultusunda 13.06-

02.07.2009 tarihleri arasında Gözaltı Pazarı’nda işlem görmüştür.  

 

2.2. SPK Mevzuatındaki Önlem ve Yaptırımlar 

İMKB Hisse Senedi Piyasası’nda gerçekleştirilen manipülatif nitelikli işlemler 

ile ilgili İMKB mevzuatı kapsamında alınabilecek tedbirler yanı sıra, manipülasyon ile 

mücadele konusunda esas tedbirler sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yer 

alan hükümler kapsamında SPK tarafından alınmaktadır.  
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2.2.1. İşlem Yasağı ve Suç Duyurusu  

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/I-A-2 maddesinde işlem bazlı 

manipülasyon; 

“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 yapmak”  olarak tanımlanmış olup, 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun Tedbirler başlıklı 46/i maddesinde yer alan, Kurul; 

 

“Kanunun 47 nci madde (A) bendi hükmünde 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 tedbirleri almaya” yetkilidir  denilerek Kurul’un 

manipülatif işlemleri gerçekleştiren kişiler hakkında işlem yasağı getirebileceği 

belirtilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Usul Hükümleri” başlıklı 49’uncu 

maddesinde ise  

 

“47’nci madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma yapılması, Kurul 

tarafından Cumhuriyet savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır.” 

denilerek manipülasyon suçu ile ilgili Kurul’un suç duyurusu yetkisine atıf yapılmıştır. 

Söz konusu hüküm çerçevesinde piyasa suçları olarak nitelendirilen içerden 

öğrenenlerin ticareti, işlem bazlı ve bilgi bazlı manipülasyon ile ilgili olarak SPK 

tarafından 2004-2009 yılları arasında yapılan suç duyuruları aşağıdaki gibidir 

 

Tablo 3: SPK Tarafından2004-2009 yılları arasında yapılan suç duyurularının dağılımı 

Suç Kapsamı Adet Oran (%) 
İşlem Bazlı Manipülasyon 231 87,83 
Bilgi Manipülasyonu 19 7,22 
İçerden Öğrenenlerin Ticareti 13 4,94 
Toplam 263 100,00 

Kaynak:Çevrimiçi,SPK Faaliyet Raporları 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=7&pid=5&submenuheader=-1 Eylül 2010. 

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2004-2009 yılları arasında piyasa 

suçları ile ilgili olarak SPK tarafından toplam 263 kez suç duyurusunda 

bulunulmuştur. Toplam 231 kez ile işlem bazlı manipülasyon, suç duyurularının 

%87,83’ünü oluşturmaktadır. Söz konusu işlem yasakları revize edilmiş olan SPK 

işlem yasağı İlke Kararları kapsamında 2 yıl geçici ve 5 yıl sürekli olarak alınmış 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=7&pid=5&submenuheader=-1
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=7&pid=5&submenuheader=-1
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=7&pid=5&submenuheader=-1
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olup, SPK’nın 30.07.2010 tarihli İlke Kararı ile işlem yasağı 6 ay, 2 ve 5 yıl olmak 

üzere üç kademeli hale getirilmiştir.42  

2.2.2. Kredili İşlem ve Açığa Satışa Konu Menkul Kıymetler Listesinden 

Çıkarılma 

Manipülatif nitelikli işlemlere karşı olarak SPK tarafından alınan önlemlerden 

bir tanesi de hareketlilik gözlenen hisse senedinin açığa satış ve kredili işlemlere 

konu olan menkul kıymetler listesinden çıkarılmasıdır. Söz konusu tedbir, SPK 

tarafından ilgili hisse senetlerinde görülmüş olan dikkat çekici fiyat ve miktar 

hareketleri doğrultusunda alınmakta ve hisse senetlerinin piyasalarında volatiliteyi 

azaltma amacı taşımaktadır. Zira sadece yatırımcının sahip olduğu nakit veya 

menkul kıymetleri teminat göstererek kaynak kullanmadan gerçekleştirilen kredili 

işlemlerin hisse senedinin piyasasında hareketliliği artırıcı bir etken olduğu kabul 

edilmektedir.  

 

Normal piyasa koşullarında fiyat etkinliğine ve likiditeye olumlu katkısı 

bulunan açığa satış işlemleri finansal kriz dönemlerinde oluşan panik havası ile 

birlikte piyasalar üzerinde olumsuz etki oluşturmakta olup, Eylül 2008’de ABD 

sermaye piyasaları otoritesi SEC ve İngiliz finansal piyasa otoritesi FSA tarafından 

finansal kuruluşların hisse senetlerinde açığa satış geçici olarak yaşanmıştır.43 

Benzer bir şekilde, Türkiye’de de sektör bazında olmasa da, SPK tarafından yapılan 

incelemelerde tespit edilen hususlar doğrultusunda çeşitli hisse senetleri yaşanan 

fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, SPK tarafından İMKB’ye yapılan bildirimler ile 

kredili işlem ve açığa satışa konu olabilecek menkul kıymetler listesinden 

çıkarılmıştır. Söz konusu hisse senetleri ve listeden çıkarılma tarihleri aşağıda yer 

almakta olup, söz konusu hisse senetlerinin SPK’nın 23.09.2010 tarihli kararı 

doğrultusunda kredili işlem ve açığa satışa konu menkul kıymetler listesine dahil 

edilmiştir.44 

 
Tablo 4: SPK Tarafından Kredili İşlem ve Açığa Satışa Konu Menkul Kıymetler Listesinden 

çıkarılan hisse senetleri 

Hisse Senedi Adı Listeden Çıkarılma Tarihi 
Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.  29.07.2004 
ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticareti A.Ş. 29.07.2004 
Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.  06.02.2006 

                                                 
42 Çevrimiçi http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1 Eylül 2010. 
43 Çevrimiçi: http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-211.htm Eylül 2010. 
44 Çevrimiçi: http://www.imkb.gov.tr/Markets/StockMarket/TransactionsOnCredit.aspx Eylül 2010. 

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1
http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-211.htm
http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-211.htm
http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-211.htm
http://www.imkb.gov.tr/Markets/StockMarket/TransactionsOnCredit.aspx
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Hisse Senedi Adı Listeden Çıkarılma Tarihi 
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.  09.03.2007 
Frigo Pak Gıda Maddeleri San.ve Tic.A.Ş. 24.09.2007 
Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.09.2007 
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.  28.09.2007 
Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. 04.07.2008 
Denizbank A.Ş. 24.07.2008 
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.  06.10.2009 

Kaynak: İMKB Şirket Haberleri, Çevrimiçi: http://www.imkb.gov.tr/companynews/companynews.aspx?sflang=tr, 

Eylül 2010 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere 29.07.2004-06.10.2009 tarihleri 

arasında İMKB’de  işlem gören hisse senetlerinden on tanesi açığa satış ve kredili 

işleme konu olacak menkul kıymetler listesinden çıkarılmış olup, söz konusu hisse 

senetleri İMKB Hisse Senedi Piyasında 01.10.2010 tarihinden itibaren uygulamaya 

alınan A,B ve C gruplandırmaları kapsamında açığa satış ve kredili işleme konu 

menkul kıymetler listesine dahil edilmiştir. Söz konusu tedbir hisse senetlerinde 

meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile volatilitenin önlenmesi 

amacıyla alınmakta olup, çalışmanın 4 numaralı bölümünde SPK tarafından açığa 

satış ve kredili işleme konu olacak menkul kıymetler listesinden çıkarılan hisse 

senetleri ile ilgili tedbirlerin etkinliği test edilecektir. 

2.2.3. Netleştirme Uygulamasının Kaldırılması 

Mevcut durumda, hisse senedi işlemlerinden kaynaklanan nakit ve menkul 

kıymet yükümlülüklerinin  yerine getirilmesine ilişkin Takasbank tarafından 

uygulanan net takas uygulamasında aracı kuruluşlar tarafından iki seans süresince 

gerçekleştirilen işlemlerde hisse bazında ve toplam TL olarak netleştirme 

yapılmaktadır. Bir işlem günü iki seans süresince, bir hisse senedinde hem satış, 

hem de alış işlemi yapan aracı kuruluş, satış toplamı alış toplamına mahsup edilerek 

çıkan net bakiyeye göre söz konusu hisse senedinden takasa borçlandırılmakta 

veya alacaklandırılmaktadır. Tüm hisse senetlerindeki alış veya satışlarının bedelleri 

ise genel olarak netleştirilmekte ve aracı kuruluşun alış tutarları fazla ise takasa 

borçlu, satış tutarları fazla ise takastan alacaklı olmaktadır. Bunun sonucunda, 

günlük netleştirme uygulanmakta olup, günler arasında yükümlülük ve alacak geçişi 

mümkün olmamaktadır.45 

 

                                                 
45 Çevrimiçi: Takasbank web sitesi www. takasbank.com.tr Eylül 2010. 

http://www.imkb.gov.tr/companynews/companynews.aspx?sflang=tr
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Netleştirme uygulaması bir hisse senedinde gün içerisinde alım satım 

işlemlerinin gerçekleştirilmesine kolaylık sağlayan bir uygulamadır. Zira gün 

içerisinde hisse senedinde eşit miktarlı alım satım işlemi gerçekleştiren bir yatırımcı, 

işlemleri netleştirmeye tabi olacağı için doğrudan nakit veya menkul kıymet 

yükümlülüğüne tabi olmayacak, sadece satım işlemlerinin tutarının alım 

işlemlerinden düşük tutarlı olması durumunda aradaki fark kadar nakit teslim etme 

yükümlülüğü bulunacaktır. Netleştirme uygulaması bir hisse senedinde işlem 

gerçekleştirilmesini kolaylaştırarak likiditeye katkıda bulunmaktadır, ancak özellikle 

halka açık pay miktarının sınırlı sayıda olduğu hisse senetlerinde gün içinde eşit 

miktarlı alım satım işlemleri ile hisse senedinin piyasasında hareketlilik meydana 

gelmektedir. Bu çerçevede; SPK tarafından ilk olarak Galatasaray hisse senedi ile 

ilgili olmak üzere 04.03.2010 tarihinde Galatasaray hisse senedinde gerçekleştirilen 

işlemlerde netleştirme uygulaması kaldırılmış ve brüt takas uygulamasına 

geçilmiştir. Galatasaray hisse senedindeki bu uygulama Aslan Çimento, Afyon 

Çimento, Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Derimod, Link Bilgisayar ve 

Latek hisselerinde de uygulanmıştır.46 SPK’nın İMKB Hisse Senedi Piyasında A,B 

ve C gruplandırmalarına ilişkin 23.07.2010 tarihli kararı kapsamında da İMKB 

Tarafından “Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Takas Uygulamasına Geçme 

Sistemi” kapsamında tedbirler alınması öngörülmüştür. 

2.2.4. Piyasa Sınıflandırması 

Çalışmanın 3.3. numaralı bölümünde de yer aldığı üzere hisse senedi 

piyasalarının farklılaştırılmasına ilişkin yurtdışı örnekleri incelendiğinde borsalarda 

hisse senetleri ile ilgili ayrımın genellikle ayrımın pazar bazlı olduğu, farklı 

pazarlarda işlem gören hisse senetleri için pazar değişiklileri için bazı kriterlerin 

belirlendiği görülmektedir. Söz konusu kriterler mevcut durumda İMKB Kotasyon 

Yönetmeliği’nde yer alan borsa kotuna alınma ve borsada işlem görme kriterleri ile 

benzerlik taşımakta olup, SPK’nın 23.07.2010 tarihli kararıyla yurtdışı 

uygulamalardan farklı olarak mevcut pazarlara ilave olarak hisse senetlerinin işlem 

gördükleri pazarlar, dolaşımdaki pay sayıları, halka açıklık oranları ve halka açık 

piyasa değeri dikkate alınarak hisse senetleri çeşitli gruplara ayrılmış, her grup için 

de işlem gerçekleştirilme esaslarında farklılığa gidilmiştir. Bu çerçevede belirlenen 

kriterler ve yapılan gruplamalar şu şekildedir47:  

                                                 
46 Çevrimiçi: http://www.imkb.gov.tr/announcements/newsdetail/10-08-26/.aspx Eylül 2010. 
47 Çevrimiçi www.spk.gov.tr Eylül 2010 

http://www.imkb.gov.tr/announcements/newsdetail/10-08-26/.aspx
http://www.imkb.gov.tr/announcements/newsdetail/10-08-26/.aspx
http://www.imkb.gov.tr/announcements/newsdetail/10-08-26/.aspx
http://www.imkb.gov.tr/announcements/newsdetail/10-08-26/.aspx
http://www.imkb.gov.tr/announcements/newsdetail/10-08-26/.aspx
http://www.spk.gov.tr/
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i) a) Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL’nin ve dolaşımdaki pay 

sayısı 10.000.000 adetin altında olan şirketlerin 

b) Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay 

oranı % 5’in altında olan şirketlerin 

paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, 

ii) Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin 

Gözaltı Pazarı’nda işlem gören payların C listesi kapsamında 

değerlendirilmesine, 

iii) Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000’in altında yer alan şirketlerin C 

listesi kapsamında değerlendirilmesine, 

iv) Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım 

ortaklıklarının paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, 

v) Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım 

ortaklıklarının paylarının C listesi kapsamında değerlendirilmesine 

(İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek 

fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede 

sisteminde işlem görmesine), 

A, B ve C grupları kapsamında uygulanacak tedbirler ise aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir: 

Tablo 5: A, B ve C gruplarında yer alacak hisse senetlerine ilişkin işlem kuralları 

 
A GRUBU B GRUBU C GRUBU 

İŞLEM SAATLERİ Değişiklik yapılmamıştır. Değişiklik yapılmamıştır. 

Tek fiyat sisteminde işlem 
görürler, işlem saatleri ve 
müzayede sayısı İMKB 
tarafından belirlenir. 

ALIM SATIM 
SİSTEMİ 

Sürekli müzayede 
sistemine göre işlem 
görürler. 

Sürekli müzayede sistemine 
göre işlem görürler.  

Tek fiyat sisteminde işlem 
görürler.  

İLAVE İŞLEM 
ESASLARI 

Kredili işlem ve açığa 
satışa konu olabilirler 

Kredili işlem ve açığa satışa 
konu olmazlar 

Kredili işlem ve açığa satışa 
konu olmazlar 

HİSSE SENEDİNİN 
GRUBU 

Bu grupta yer alan hisse 
senetlerinin yatırımcılara 
duyurulma esasları İMKB 
tarafından belirlenir. 

Bu grupta yer alan hisse 
senetlerinin yatırımcılara 
duyurulma esasları İMKB 
tarafından belirlenir. 

Bu grupta yer alan hisse 
senetlerinin yatırımcılara 
duyurulma esasları İMKB 
tarafından belirlenir. 

YATIRIMCI 
BİLGİLENDİRME 

Değişiklik yapılmamıştır. 

Bu grupta yer alan hisse 
senetlerinde işlem yapan 
yatırımcılara, o hisse senedi 
ile ilgili ilk yatırımlarından 
önce ilgili hisse senedi ile 
risklerden haberdar 
olduklarına dair bir risk 
bildirim uyarısı yapılır. 

Bu grupta yer alan hisse 
senetlerinde işlem yapan 
yatırımcılara, o hisse senedi ile 
ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili 
hisse senedi ile risklerden 
haberdar olduklarına dair bir risk 
bildirim uyarısı yapılır.  Risk 
bildirim uyarısında ayrıca tek 
fiyat sistemi ile ilgili yatırımcıya 
bilgi verilir. 
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A GRUBU B GRUBU C GRUBU 

VERİ YAYIN 
EKRANLARI 

Değişiklik yapılmamıştır. Değişiklik yapılmamıştır. 

Veri yayın ekranlarında hisse 
senetleri ile ilgili bekleyen 
emirlerde derinlik bilgileri tek 
satır olarak gösterilir 

İLAVE TEDBİR 

İMKB Tarafından 
“Otomatik Seans 
Durdurma ve Brüt Takas 
Uygulamasına Geçme 
Sistemi” kapsamında 
tedbirler alınacaktır. 

İMKB Tarafından “Otomatik 
Seans Durdurma ve Brüt 
Takas Uygulamasına 
Geçme Sistemi” 
kapsamında tedbirler 
alınacaktır. 

İMKB Tarafından “Otomatik 
Seans Durdurma ve Brüt Takas 
Uygulamasına Geçme Sistemi” 
kapsamında tedbirler alınacaktır. 

Kaynak: SPK 2010/30 sayılı Bülten, Çevrimiçi: 
http://spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1, Eylül 2010 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi B ve C gruplarında yer alacak hisse 

senetlerinde hem yatırımcıların işlem maliyetlerini artırıcı, hem de fiyatların manipüle 

edilmesine olanak sağlayan işlem faktörleri asgari indirecek tedbirlerin alınması 

öngörülmektedir. B ve C grubunda yer alacak hisse senetlerinin kredili işlem ve 

açığa satışa konu olamamalarının bu hisse senetlerindeki yukarı ve aşağı yönlü 

olağan dışı fiyat hareketlerinin önüne geçebileceği düşünülmektedir. Zira her ne 

kadar açığa satış uygulamasının fiyatları aşağı yönlü çekerek fiyat etkinliğine 

katkıda bulunduğu yönünde çalışmalar bulunsa da, piyasası sığ hisse senetlerinde 

gerçekleştirilen açığa satış işlemleri, açığa satış yapanları cezalandırmak isteyen 

alsatçıların fiyatları yükseltmesi ile sonuçlanmaktadır. Teorik olarak açığa satış 

fiyatları aşağıya doğru çekse de, piyasası sığ hisse senetlerinde çok yüksek 

olmayan bir tutar ile bile hisse senetlerinde keskin fiyat hareketlerine neden 

olunmaktadır.  

 

B grubunda yer alacak hisse senetlerinin alım satım sisteminde bir değişiklik 

yapılmazken, C grubunda yer alacak hisse senetlerinin tek fiyat sisteminde işlem 

görmesi öngörülmektedir. Buna esasları İMKB tarafından belirlenecek şekilde bu 

şirketlerde emirlerin toplandığı ve fiyatın belirlendiği seansın ardından işlemler 

belirlenen bu tek fiyat üzerinden gerçekleşecektir.48 

 

Kredili işlem/açığa satış yasağı ile tek fiyat sistemine ilave olarak, C grubunda 

yer alan hisse senetleri ile ilgili bekleyen emirlerde derinlik bilgilerinin tek satır olarak 

gösterilmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca, B ve C gruplarında yer alan hisse 

senetlerinde işlem yapan yatırımcılara bu hisse senetlerinin işlem kuralları ve bu 

                                                 
48 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 343 sayı ve 16.09.2010 sayılı Genelge 

http://spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1
http://spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1
http://spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1
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hisse senetleri ile riskleri bildiren risk bildirim formlarının sunulması öngörülmektedir. 

Bu uygulama ile piyasadaki tüm yatırımcıların ilgili hisse senetleri konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmalarının sağlanabileceği düşünülmektedir. Son olarak, söz konusu 

tedbirlerin yanı sıra hisse senedinin grubu ne olursa olsun olağan dışı fiyat ve miktar 

hareketlerinin görülmesi durumunda İMKB tarafından otomatik seans durdurma ve 

brüt takas uygulamasına geçme sisteminin devreye girmesi de planlanan tedbirler 

arasında yer almaktadır.  

 

Görüldüğü gibi, SPK tarafından yapılan değişiklikler İMKB hisse senedi 

piyasası için hibrid sistem öngörmektedir. Halka açık piyasa değeri, dolaşımdaki pay 

sayısı ve halka açıklık oranı gibi objektif kriterler baz alınarak, hisse senetlerinin 

işlem esaslarında değişikliklere gidilmiştir. Manipülasyon nedeniyle suç duyurusuna 

en fazla konu olan hisse senetlerinin halka açık piyasa değerlerinin düşük olması 

gerçeğinden hareketle, SPK tarafından söz konusu hisse senetlerine yönelik 

tedbirlerin manipülasyon ile mücadelede büyük bir adım olarak nitelendirilebileceği 

düşünülmektedir. SPK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde B ve C 

gruplarında yer alacak hisse senetleri manipülasyon nedeniyle suç duyurusuna en 

fazla konu olan  hisse senetleri olmakla birlikte, bu hisse senetlerindeki toplam işlem 

hacmimin İMKB toplam işlem hacmine oranının %5’te kalması da, genel olarak 

işlem hacmi azalışı nedeniyle aracı kuruluşların olumsuz etkilenmeyeceğini 

göstermektedir.  

2.2.5. Borsa Kotundan Gönüllü Olarak Çıkma 

Her ne kadar Türkiye’de şirketlerin Borsa kotundan çıkarılması ile ilgili İMKB 

mevzuatı şirketlerin manipülasyona konu olma yatkınlığını da ölçen halka açık 

piyasası değeri, halka açıklık oranı ve dolaşımdaki pay sayısı gibi kriterleri dikkate 

almasa da, SPK tarafından 30.07.2010 tarihinde duyurulan İlke Kararı ile bazı 

şirketlerin gönüllü olarak borsa kotundan çıkabilmelerine olanak sağlayacak 

düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu İlke Kararı ile, Borsa kotundan çıkma 

taleplerinde başvuru mercii İMKB olarak belirlenmiş, Borsa kotundan çıkmak 

amacıyla diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak, SPK’nın Seri: 

IV, No: 44 Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nde 

belirtilen isteğe bağlı çağrı esasları çerçevesinde çağrıda bulunmak amacıyla, 

SPK’ya da eşzamanlı olarak çağrı başvurusunda bulunulması zorunlu kılınmıştır. 

Borsa Şirketlerinin paylarının kottan çıkarılması amacıyla İMKB’ye başvuruda 
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bulunulabilmesinin önkoşulu, çağrı yoluyla ya da herhangi bir başka yöntemle halka 

açık anonim ortaklığın sermayesinin ve/veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı 

olarak %95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle 

birlikte sahip olunması olarak belirlenmiş, sahip olunan sermayenin ve oy haklarının 

oranı hesaplanırken, sahip olunan hisselerin nominal değerinin ve/veya oy 

haklarının, Borsa Şirketinin toplam sermayesinin nominal değerine ve/veya toplam 

oy haklarına oranı esas alınması karara bağlanmıştır. Söz konusu İlke Kararı 

doğrultusunda borsa kotundan çıkmak isteyen şirketlerin çağrıda bulunurken 

kullanacakları çağrı fiyatı da yine aynı İlke Kararı’nda yer alan hükümler 

doğrultusunda belirlenecektir. 

 

2.3. Türkiye’de Mevcut Durum ile İlgili Değerlendirme 

Manipülatif işlemler ile etkin mücadelenin birden fazla dayanak noktası 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki manipülasyon ile mücadelede etkin tedbir alınması için 

gerekli düzenlemelerin bulunması ve gözetim-denetim ile yetkili otoritelere gerekli 

caydırıcı gücün  verilmesidir. İkincisi ise, hisse senetleri piyasasında işlem gören 

hisse senetlerinin manipülasyona konu olma yatkınlığı baz alınarak tasarlanması, 

başka bir deyişle piyasa içi ve piyasalar arası farklılaştırmanın sağlanmasıdır. 

Üçüncü önemli nokta yatırımcıların manipülasyon ve manipülatif işlemler ile ilgili 

yeterli derecede bilgilendirilmesi iken, son ve belki de en önemli nokta manipülatif 

işlemlere karşı piyasadaki otomatik kontrol mekanizmalarının bulunması ve alım 

satım sistemi ile piyasa işleyişinin manipülatif işlemleri gerçekleşmeden önce 

engelleme veya gerçekleştikten hemen sonra kesecek şekilde kurulmasıdır. Söz 

konusu unsurlar dikkate alınarak Türk sermaye piyasaları ile ilgili bir değerlendirme 

yapıldığında ulaşılan sonuçlar şu şekildedir; 

i.  Manipülasyon ile mücadele konusunda düzenleyici otorite ve 

borsaların mevzuatlarında yer alan hükümlerin yaşanan son gelişmelere paralel 

olarak geliştirilmediği görülmektedir. Zira İMKB mevzuatına göre İMKB sadece 

üyelerin gerçekleştirdiği manipülatif işlemlere karşı önlem alabilirken, Sermaye 

Piyasası Kanunu’nda manipülasyon fiilinin çok geniş tanımlanması ve bu fiilin 

yaptırımın sadece işlem yasağı ve hapis cezası ile sınırlandırılması, idari para 

cezası vb. teknik yaptırımların bulunmaması ve hangi işlemlerin manipülatif ya da 

piyasa bozucu olduğunun tanımlanmaması uygulamada etkinliği azaltmaktadır. Bu 
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çerçevede, söz konusu kuruluşlar tarafından kendi mevzuatlarının manipülasyon ile 

mücadele bakış açısıyla yenilenmesinin gerektiği düşünülmektedir.  

ii. Manipülasyon ile mücadelede piyasa farklılaştırmasına yönelik olarak 

ise SPK’nın 23.07.2010 tarihli kararıyla ilk adımlar atılmıştır. SPK tarafından 

düzenlemeler İMKB hisse senedi piyasasının mevcut pazarların yapısı ile ilgili bir 

değişiklik getirmemekle birlikte, tüm hisse senetleri ile ilgili pazarlar üstü kriterler 

getirilerek, manipülasyona konu olma açısından anahtar kriterler olarak belirlenen 

halka açık piyasa değeri, halka açıklık oranı ve dolaşımdaki pay sayıları baz 

alınarak yapılan sınıflandırma ile manipülasyon ile mücadelede yeni bir dönemin 

başlangıcının habercisi olmuştur. 

iii. Yatırımcıların İMKB’de işlem gören hisse senetleri ile ilgili 

bilgilendirilmesi yatırımcıların manipülatif işlemlerden korunmasının sağlanması için 

önemli faktörlerdendir. Etkin olarak işleyen bir bilgilendirme sisteminin düzenleyici 

otorite ve borsalar için avantajı, bilgilendirme sistemi kurulduktan ve işler hale 

getirildikten sonra ilave kaynak ve personel tahsisi ihtiyacının asgari olmasıdır. 

Böylelikle, geleneksel olarak personel azlığı sıkıntısı çeken bu kuruluşları için etkin 

yatırımcı bilgilendirme sisteminin kurulması uygun bir çözüm olarak ortaya 

çıkacaktır. 

iv. Manipülatif işlemlere karşı piyasadaki otomatik kontrol 

mekanizmalarının bulunması ve alım satım sistemi ile piyasa işleyişinin manipülatif 

işlemleri gerçekleşmeden önce engelleme veya gerçekleştikten hemen sonra 

kesecek şekilde kurulması da manipülasyon ile mücadelede önemli araçlardan bir 

tanesidir. Her ne kadar bu madde manipülasyon ile mücadeleye yönelik 

düzenlemeler ile ortak yönler içerse de, otomatik kontrol mekanizmalarının varlığı 

manipülatif işlemleri gerçekleşmeden engelleyebileceği veya gerçekleşirken 

keseceği hususu dikkate alındığında, Türkiye’de mevcut olan sistemin bu yönde 

geliştirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Bu husus ayrıca piyasa katılımcıları 

tarafından önceden tedbirlerin önceden bilinmesini sağlayarak kötü niyetli kişilerde 

caydırıcı etki meydana getirecek ve spekülatif balonların önüne geçilmesini 

sağlayacaktır. Söz konusu otomatik tedbir sistemi literatürde kısaca işlem kesici 

olarak adlandırılmakta olup, çalışmanın 3.1.1 numaralı bölümünde söz konusu 

uygulamalara değinilecektir.  
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BÖLÜM:3 

İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASINDA MANİPÜLASYONU ENGELLEMEYE 
YÖNELİK TEDBİR ÖNERİLERİ VE DÜNYA UYGULAMALARI 

Çalışmanın geride kalan bölümlerinde öncelikle manipülasyon ile ilgili teorik 

tartışmalara ve tanımlamalara yer verilmiş, çeşitli ülke düzenlemelerinde 

manipülasyonun nasıl ifade edildiği ele alınmış, manipülasyon suçunun gözetimi ve 

denetimi konusunda kurulan yapılar incelenmiş ve mevcut durumda 

manipülasyonun engellenmesi ve cezalandırılması konusunda SPK ve İMKB 

mevzuatlarında yer alan düzenleme ve tedbirlere yer verilmiştir. Manipülasyon ile 

mücadelelere geçmişteki geleneksel yöntemin suç duyurusu ve işlem yasağı ikilisi 

olması ve bu geleneksel yöntemlerin yerine son zamanlarda brüt takas ve kredili 

işlem yasağı gibi modern tedbirlerin getirilmiş olması hususları dikkate alınarak 

halihazırda örneklerine dünyanın çeşitli ülkelerinde rastlanılan ve önümüzdeki 

dönemde Türkiye’de uygulanmasının uygun olacağı düşünülen tedbirlere çalışmanın 

bu kısmında yer verilecektir. Bu çerçevede mevcut durumda yer alan düzenlemeler 

ilave olarak kullanılabilecek yöntemler piyasa müdahaleleri, borsa kotundan çıkarma 

ve piyasa sınıflandırması başlıkları altında incelenecektir.   

3.1. Piyasaya Doğrudan Müdahaleler 

Manipülatif nitelikli işlemler ile mücadele amacıyla alınacak ve “piyasa 

müdahalesi” olarak nitelendirilebilecek tedbirler arasında hisse senedinin işlem 

gördüğü pazarın farklılaştırılması, hisse senedinin kottan çıkarılması ve hisse senedi 

ile ilgili ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin getirilmesi gibi tedbirler yer 

almaktadır. İşlemler halihazırda devam ederken alınan tedbirler ise temel olarak 

ikiye ayrılmaktadır. İlk grup tedbir ile dikkat çekici görülen işlemlerin borsa veya 

düzenleyici otorite kararıyla önceden belirlenmiş şartlar gerçekleştiğinde otomatik 

olarak veya her olay için borsa veya düzenleyici otoritenin yeni bir kararıyla 

durdurulması söz konusudur. Bu türdeki tedbirlerin en belirgin örneği işlem kesici 

olarak tanımlanan ve önceden işlem miktarı/fiyat baz alınarak yapılmış olan 

tanımlamalar çerçevesinde hisse senetleri veya piyasanın tümü ile ilgili yapılan 

geçici durdurma işlemleridir. Bu çerçevede öncelikli olarak, 3.1.1 numaralı bölümde 

manipülatif nitelikli işlemleri sınırlama konusunda kullanılması uygun olacak işlem 

kesicilere ilişkin uygulamalara, 3.1.2 numaralı bölümde ise manipülatif işlemlerin 

gerçekleşmesine olanak sağlayacak faktörlerin ortadan kaldırılmasını  öngören 

piyasada işlem kurallarında yapılacak değişikliklere yer verilecektir.  
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3.1.1. İşlem Kesiciler  

Genel olarak işlem kesicilerin sadece borsalarda gerçekleştirilen işlemler ile 

ilgili olarak endeks veya hisse senedi fiyatları bazında belirli oranda artış veya azalış 

olduğunda devreye giren bir otomatik durdurma mekanizması olduğuna dair bir kanı 

olsa da, aslında işlem kesiciler alım satım aktivitesini bir şekilde sınırlayan her tür 

aracı ifade etmektedir. Bu bağlamda, işlemlerin borsa ve düzenleyici otorite 

tarafından yetkili organların kararlarıyla durdurulması geleneksel bir işlem kesiciye 

örnek olarak verilebilirken,  borsalarda gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak endeks 

veya hisse senedi fiyatları bazında belirli oranda artış veya azalış olduğunda 

devreye giren otomatik durdurma mekanizması da nispeten modern işlem kesicilere 

örnek olarak verilebilmektedir.  

 

İşlem sıralarının borsa ve düzenleyici otorite tarafından durdurulduğu 

geleneksel piyasa müdahalelerinde piyasaya müdahaleler açıkça tanımlanmış 

kurallara dayanmamaktadır. Borsalara veya düzenleyici otoritelere “olağan dışı fiyat 

ve miktar hareketlerinin” tespit edilmesi durumunda verilen müdahale yetkisi bu tip 

piyasa müdahalelerin örneğini oluşturmaktadır. Piyasa genelindeki gelişmeler ve 

fiyat hareketleri ile ilgili olarak devreye sokulan otomatik durdurma mekanizmalarının 

geçmişi 1980’li yıllara dayanmaktadır. ABD hisse senedi piyasalarında 1987’de 

meydana gelen türbülanstan önce tek tek hisse senetleri için alım satım esaslarının 

sınırlandırılması söz konusu iken, piyasanın tümü ile ilgili bir düzenleme 

bulunmamaktaydı. Mesela, herhangi bir hisse senedinin tahtasında sadece tek 

yönlü emirlerin bulunduğu durumda New York Borsası seans salonunda bulunan 

spesiyalistler yetkilerin de onayını almak koşuluyla ilgili  hisse senedindeki işlemleri 

durdurma veya seansın açılmasını erteleme gibi önlemler almaktaydılar.49 New York 

Borsası’nda yaşanan 1987 Borsa çöküşünden sonra ise birtakım önlemler alınmış, 

bunların en dikkat çekici olanı da New York Borsası Kural 80A olmuştur. Söz konusu 

Kural 80A’nın düzenlemeye girdiği ilk dönemde, Dow Jones Endüstriyel Endeksi’nin 

(DJIA)  50 puan düştüğü durumda, herhangi bir S&P Endeksi hissesine ilişkin tüm 

endeks arbitraj alım emirlerinin bir alt fiyat seviyesinden yapılması, satım emirlerinin 

de bir üst seviyeden yapılması olarak öngörülmüştür. Söz konusu Kural 80A ilk 

uygulamaya konulduğunda uygulanması ihtiyari olarak aracı kurumlara bırakılmış, 

                                                 
49 Michael A. Goldstein, Joan E. Evans ve James M. Mahoney, Circuit Breakers, Volatility, and the U.S. 
Equity Markets: Evidence from NYSE Rule 80A, s.3 Çevrimiçi: http://www.imes.boj.or.jp/cbrc/cbrc-
16.pdf, Eylül 2010. 

http://www.imes.boj.or.jp/cbrc/cbrc-16.pdf
http://www.imes.boj.or.jp/cbrc/cbrc-16.pdf
http://www.imes.boj.or.jp/cbrc/cbrc-16.pdf
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New York Borsası üyesi aracı kuruluşlardan volatilitenin yüksek olduğu günlerde 

otomasyona geçilmiş alım satım sistemi “Superdot”’u kullanmamaları istenmiştir. 

Daha sonra da DJIA’da 250 veya 400 puanlık düşüşlerde geçici durdurmayı 

öngören Kural 80B kabul edilmiş, 1990 yılında da birtakım değişiklik ve geliştirmeler 

ile Kural 80A uygulamaya alınmıştır. Görüldüğü gibi işlemlerin geçici durdurulmasına 

ilişkin tüm düzenlemeler aslında piyasadaki volatilitenin önüne geçilmesinin 

sağlanması amacıyla alınmaktadır. Bu çerçevede, çalışmanın bu aşamasında 

sermaye piyasalarında volatilite ile ilgili tartışmalara da yer verilmesinin uygun 

olacağı düşünülmektedir.  

 

İktisatçılar genel olarak volatiletinin yapısal volatilite  ve geçici volatilite olmak 

üzere iki farklı türü olduğunu ileri sürmektedir. Hisse senedi fiyatları genel olarak 

şirketin gelecekteki belli veya belli olmayan faaliyetlerinin yapısal değerini 

yansıtmaktadır. Buna göre şirketlerin gelecekteki faaliyetleri ile ilgili doğru tahminde 

bulunan yatırımcıların başarılı olmaları beklenmektedir. Piyasanın geneli ve şirketler 

ile ilgili bilgilere sahip olan yatırımcıların hisse senedi fiyatları düşük iken hisse 

senedi almaları, yüksek iken ise hisse senedi satmaları ve bu alım ve satım işlemleri 

sonucunda hisse senetlerinin fiyatlarının olmaları gereken değere ulaşmaları 

beklenmektedir. Yatırımcılar hisse senetleri ile ilgili son gelişmelerden haberdar 

olduklarında alım veya satım yönlü olarak yatırım tepkileri de değişecektir. İşte bu 

tür değişiklikler nedeniyle fiyatlarda meydana gelen hareketlilik “yapısal volatilite” 

olarak adlandırılmaktadır50.  

 

Yatırımcılar yapısal volatiliteden hoşlanmasalar da, iktisatçılar genel olarak 

yapısal volatilitenin ekonomi için iyi olduğunu düşünmektedirler. Serbest piyasa 

ekonomisinde hisse senedi fiyatlarının hisse senedi ile ilgili tüm bilgileri yansıtması 

büyük önem taşımaktadır.  Fiyatların hisse senetleri ile ilgili gerçekleri yansıtmadığı 

durumlarda, yanlış yatırım kararları verilecek ve bunun neticesinde sermayenin 

aktarım ve dağılım mekanizması sekteye uğrayacaktır.  İşte bu yüzden bilginin 

fiyatlara yansımasını geciktiren işlem kesicilerin ekonomiye maliyeti bulunmaktadır.  

 

Geçici volatilite ise piyasanın geneli ve şirketler hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmayan yatırımcıların farklı zamanlarda işlem yapmak istemelerinden 

                                                 
50 Lawrence E. Harris, “Circuit Breakers and Program Trading Limits: What have we learned?”, 
Brookings-Wharton Papers on Financial Services, 1997, s.3. 
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kaynaklanmaktadır. Piyasaya aynı anda giriş yapmadıkları durumlarda alış yapmak 

isteyenler fiyatı yukarı doğru taşırken, satış yapmak isteyenler ise fiyatları aşağıya 

doğru çekeceklerdir. Çok likit olan bir piyasada ise alış ve satış yapmak isteyenler 

fiyat üzerinde büyük etki meydana getirmeden işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. 

Bu yüzdendir ki likit piyasaya sahip hisse senetlerinin geçici volatilitesi düşüktür. 

 

Geçici volatilitenin tanımlayıcı karakteristik özelliği geçici-değişken fiyat 

hareketlerinden kaynaklanmasıdır. Bilgisiz yatırımcılar fiyatları olması gereken 

yapısal değerlerden uzaklaştırdıklarında, bilgiye sahip olan yatırımcılar hemen alım 

satım işlemi gerçekleştirmekte ve fiyatları eski seviyelerine getirmektedir. Başka bir 

deyişle geçici volatilite fiyatların yapısal değerlerinin etrafında hareket etme 

yatkınlığı anlamına gelmektedir.  

 

Geçici volatilite aslında piyasa katılımcıları açısından istenmemektedir, zira 

yapısal değerden bağımsız fiyat değişimlerine yol açmaktadır. İşlem kesici 

uygulamasına destek verenler işlem kesicilerin geçici volatiliteyi azaltacağı 

düşüncesini taşımaktadırlar51.  

 

Dünya çapında çoğu borsada olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinin önüne 

geçilerek yatırımcıların korunması amacıyla kullanılan işlem kesiciler bulunmaktadır. 

Genel olarak işlem kesicilerin fayda ve kullanım amaçları şu şekilde sıralanmaktadır: 

1. Olağanüstü fiyat hareketleri nedeniyle takas kurumlarına karşı 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yaşanabilecek büyük problemlerin önüne 

geçer. 

2. Yatırımcıları ve aracı kurumların oluşacak fiyat oynaklıklarından 

dolayı temerrüde düşmelerinin önüne geçer. 

3. Piyasalar aşırı ısındığında ve yatırımcılar mantıklı hareket edemez 

halde geldiğinde piyasa için bir duraklama fırsatı sağlar. 

İşlem kesicilerin faydaları bu şekilde iken aşağıda yer alan maliyetleri de 

beraberinde getirmektedir:  

1. Pozisyonlarından çıkmak isteyen yatırımcıları engeller. 

                                                 
51 Harris, a.g.e. s.5. 
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2. Piyasanın çok aşağılara indiği durumda uygun fiyatlardan yapılacak 

alımları engelleyerek piyasanın toparlanmasını önler. 

3. İkincil piyasaların varlık amacı olan fiyat belirlenmesi işlevinin yerine 

getirilmesini engeller.52 

İşlem kesicilerin işte bu genel özelliklerine yer verdikten sonra genel kabul 

görmüş işlem kesici türlerine aşağıda yer verilecektir. Burada göz önünde 

bulundurulması gereken husus aslında alım satım aktivitesine bir ölçüde sınırlama 

getiren her türlü aracın işlem kesici olarak tanımlanabileceğidir.  

3.1.1.1. İşlemlerin Geçici Olarak Durdurulması ve Fiyat Limitleri  
 

İşlemleri geçici olarak durdurulması tek bir hisse senedinde veya borsa 

genelinde işlemlere verilen geçici arayı ifade ederken, fiyat limitleri de düzenleyiciler 

tarafından hisse senetlerinin belirli fiyat aralıklarında kalması için belirlenen sınırları 

ifade etmektedir. Her ne kadar bu yöntem işlem kesici olarak değerlendirilse de, 

aralarında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Öncelikle işlemlerin durdurulmasında 

alım satımlara belirli bir süre için geçici olarak ara verilmesi söz konusu iken, fiyat 

limitlerinde alım satım işlemleri belirlenen fiyat sınırlamaları dahilinde olduğu sürece 

gerçekleştirilebilmektedir. İşlemlerin durdurulması fiyat üzerinde bir sınırlama 

getirmezken, fiyat limitleri seanslık ve günlük değişimler için kesin çizgiler 

koymaktadır. İşlemlerin durdurulması bazen otomatik olarak borsalar veya 

düzenleyici tarafından konulan kurallar doğrultusunda gerçekleşirken, kimi zaman 

da karar vericiler tarafından tam olarak belli olmayan kurallar çerçevesinde 

gerçekleşir. Bu nedenle fiyat limitleri işlem kesici olarak yatırımcılar için daha tahmin 

edilebilir konumdadır.53 

 

Konu işlemlerin durdurulması açısından ele alındığında, işlemlerin 

durdurulması yatırımcıların gelişmeleri inceleyip sakin bir şekilde yatırım kararları 

vermeleri için bir soğuma dönemi öngörmektedir. Fiyat limitleri ise fiyatları belli bir 

noktada sınırladığı için yatırımcıların işlem gerçekleştireceği fiyatların fiyat limitlerinin 

dışında kalması durumunda, yatırımcı işlemlerini engellemektedir. Bu nedenle 

aslında fiyat limitleri de yatırımcılar için bir soğuma dönemi sağlamaktadır. Zira 

                                                 
52 Lawrence Harris, “The Dangers of Regulatory Overreaction to the October 1987 Stock Market 
Crash”, Cornell Law Review, cilt 74 sayı 5, Temmuz 1989, s.933. 
53 Y. Kim, J. Yague ve J. Yang, “Trading Halts or Price Limits: Which is Better?”, s.2, Çevrimiçi: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=407842, 2003. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=407842
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=407842
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İMKB’de işlem gören bir hisse senedi seans içinde %10’luk azami artış oranına 

ulaştığında, sistemde bekleyen emirler incelendiğinde genellikle satıcı emirlerinin 

beklemediği, bekleyen tarafta alım emirlerinin yığılı olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle hisse senedinin almak isteyen yatırımcılar o hisse senedinde işlem 

yapamadıkları süre boyunca hisse senedi ile ilgili gelişmeleri değerlendirebilmek için 

zaman kazanmış olmaktadırlar. Dolayısıyla, işlemlerin durdurulması ve fiyat limitleri 

uygulamalarının belirsizliği azalttığı ve yatırımcıları olağan dışı fiyat hareketlerinden 

koruduğu söylenebilmektedir.  

 

Konuyla ilgili literatür tarandığında da, bazı kaynaklarda işlemlerin 

durdurulması ve fiyat limitlerinin birlikte, bazılarında da ayrı değerlendirildiği 

görülmektedir. Telser 1981 yılında yaptığı araştırmada fiyat limitlerinin belli kurallara 

bağlı olması nedeniyle ihtiyari işlem durdurmalara göre daha etkin olduğunu 

savunmuştur.54 Subrahmanyam (1995) tarafından yapılan çalışmada da düzenleyici 

otoritelerin geçici durdurma kararlarının sadece fiyat artış veya azalışını değil de 

volatilite ve likidite gibi faktörler de etkili olduğu için, sadece fiyat değişikliğine bağlı 

işlem kesicilerden daha etkin olduğu savunulmuştur. Coursey ve Dyl (1990) 

tarafından yapılan çalışmada da fiyat limitlerinin bulunduğu piyasalarda varlık 

fiyatlarının yeni bilgiyi yansıtmasının işlemlerin geçici durdurulması uygulamasının 

bulunduğu piyasalara nazaran daha kolay olduğu savunulmuştur.55  

 

Ma, Rao ve Sears (1989b) tarafından yapılan çalışmada da fiyat limitlerinin 

piyasa için soğuma dönemi sağladığı, seans içinde fiyat limitlerine ulaşılmasının 

ardından fiyatların istikrar kazandığı ve volatilitenin azaldığı öne sürülmüştür.56  

 
Öte yandan,  işlemlerin durdurulması ve fiyat limiti uygulamalarının alım 

satımı sekteye uğrattığı ve borsaların temel işlevi olan fiyat belirleme işlevini 

geciktirdiği yönünde sonuçlara ulaşılan çalışmalar da bulunmaktadır. Ferris, Kumar, 

ve Wolfe (1992) tarafından yapılan çalışmada SEC’nin işlem durdurma 

uygulamalarının etkisi incelenmiş, volatilite ve işlem hacminin durdurmalardan 

hemen önce ve sonra daha fazla olduğu, ancak daha sonra normale döndüğü 

                                                 
54 Lester G. Telser, “Margins and futures contracts”, Journal of Futures Markets 1, 1981 s. 225- 253. 
55 Coursey, Don L., and Edward A. Dyl, “Price limits, trading suspensions, and the adjustment of prices 
to new information”, Review of Futures Markets 9, 1990, s. 343-360. 
56 Ma, Christopher K., Ramesh P. Rao, ve R. Stephen Sears, “Volatility, price resolution and tahe 
effectiveness of price limits”, Journal of Financial Services Research 3, 1989a, s. 165-199. 
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sonucuna ulaşılmıştır.57 Lee tarafından 1994 yılında yapılan çalışmada da, New 

York Borsası tarafından yapılan geçici durdurmaların ardından işlem hacmi ve 

volatilitenin 1 ile 3 günlük süreler ile arttığı belirlenmiştir58. Kryzanowski ve Nemiroff 

tarafından Montreal Borsası üzerinde 1988 yılında yapılan çalışmada da yine 

volatilite ve işlem hacminin işlemlerin durdurulma döneminde arttığı,59 Wu tarafından 

1998 yılında Hong Kong Borsası üzerinde yapılan çalışmada da işlemlerin 

durdurulmasından sonraki dönemin bir önceki döneme göre volatilite açısından 

daha yüksek olduğu ve geçici durdurmaların ilk etapta volatilitenin önüne geçmediği 

sonucuna ulaşılmıştır.60 

 

Uzakdoğu hisse senedi piyasalarında fiyat limitleri ile ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, Chen (1993) tarafından Tayvan Borsası’nda yapılan çalışmada fiyat 

limitlerinin volatiliteyi azalttığı yönünde bir bulguya ulaşılamadığı,61 Kim ve Rhee 

(1997) tarafından yapılan çalışmada da Tokyo Borsası ile ilgili benzer sonuçlara 

ulaşıldığı, 62 Kore Borsası ile ilgili olarak Lee ve Kim (1995) tarafından yapılan 

çalışmada ise fiyat limitlerinin volatiliteyi azaltmaya yardımcı olduğu sonucuna 

ulaşıldığı görülmektedir.63  

 

Konu ile ilgili yapılmış ampirik çalışma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere 

işlemlerin durdurulması ve fiyat limiti uygulamalarının volatilite üzerindeki etkisi ülke 

borsalarının yapılarına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişmektedir. Kim, Yague ve 

Yang tarafından 2003 yılında İspanya sermaye piyasaları verileri ile işlemlerin 

durdurulması ve fiyat limitleri uygulamalarının karşılaştırılması konulu bir çalışma 

yapılmıştır. İspanya Sermaye Piyasaları Kanunu’nda 33’üncü maddede yer alan 

hükme göre normal alım satım kurallarını bozduğu düşünülen faktörleri ortaya 

çıkması durumunda İspanya Ulusal Sermaye Piyasası Komisyonu alım satımları 

                                                 
57 Ferris, Stephen P., Raman Kumar, and Glenn A. Wolfe, “The effect of SEC-ordered suspensions on 
returns, volatility, and trading volume”, Financial Review 27, 1992, s. 1-34. 
58 Lee, Charles M.C., Mark J. Ready, ve Paul J. Seguin, “Volume, volatility, and New York Stock 
Exchange trading halts”, Journal of Finance 49, 1994, s.183-214. 
59  Lawrence Kryzanowski, ve Howard Nemiroff, “Market quote and spread component cost behavior 
around trading halts for stock interlisted on the Montreal and Toronto Stock Exchanges”, Financial 
Review 37, 2001, s. 115-138. 
60 Lifan Wu, Market reactions to the Hong-Kong trading suspensions: Mandatory versus voluntary, 
Journal of Business, Finance and Accounting 25, 1998, s.419-437. 
61 Y.M.Chen, “Price limits and stock market volatility in Taiwan”, Pacific Basin Finance Journal 1,  
1993,s.139-153. 
62 Kim Kenneth A., and Ghon Rhee, “Price limit performance: Evidence from the Tokyo Stock 
Exchange”, Journal of Finance 52, 1997, s.885-901. 
63 Sang-Bin Lee, and Kwang-Jung Kim,“The effect of price limits on stock price volatility: Empirical 
evidence from Korea”, Journal of Business Finance & Accounting 22, 1995, s.257-267. 
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durdurmaya yetkili kılınmıştır. Buna göre işlemlerin yeniden başlaması açıklanması 

gereken bilgilerin açıklanması veya ilgili hisse senedindeki olağan dışılığı tetikleyen 

faktörlerin ortadan kalkmasına kadar sürer. İşlemler ise açılış seansında olduğu gibi 

açılış fiyatının belirleneceği müzayede ile başlar. 

 

Söz konusu çalışmada işlemlerin geçici olarak durdurulmasının ardından az 

da olsa bilginin fiyatlara yansıdığı, ancak fiyat limitlerine ulaşılması durumunda bu 

durumun gerçekleşmediği belirlenmiştir. Bu nedenle bilgi asimetrisinin ortadan 

kaldırılması için işlemlerin geçici olarak durdurulması daha etkin bir yöntem olarak 

ortaya çıkmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre, işlemlerin durdurulması ve fiyat 

limitlerine ulaşılmasının ardından işlem hacminde artış görülmektedir. İşlemlerin 

durdurulmasının ardından volatilitenin sabit kaldığı, fakat fiyat limitlerine 

ulaşılmasının ardından volatilitenin arttığı; bilgi asimetrisinin işlemlerin 

durdurulmasının ardından azaldığı, ancak fakat fiyat limitlerine ulaşılmasının 

ardından arttığı tespit edilmiştir.64 Çalışmada özetle, piyasada likiditenin sağlanması, 

volatilite ile mücadele edilmesi ve bilgi asimetrisinin ortadan kaldırılması için  

işlemlerin durdurulmasının fiyat limitlerine göre daha etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Dolayısıyla en ideal sistemin salt fiyat limitlerinin bulunduğu bir 

sistemin kurulması yerine, fiyat limitlerine ulaşıldığında otomatik olarak işlemlerin 

durdurulduğu bir sistemin kurulması olduğu öne sürülmektedir.  

 
 

İşlemlerin geçici olarak durdurulması ve fiyat sınırlamaları temel olarak fiyat 

artışlarını yavaşlatarak kısa vadeli volatiliteyi azaltmaktadır. Bu durumun istenen bir 

şey olup olmadığı ise tamamen volatilitenin nedenine bağlıdır. Eğer hisse senedine 

ilişkin yapısal bir bilgi volatiliteye neden oluyorsa işlemlerin geçici olarak 

durdurulması veya fiyata ilişkin sınırlamalar sadece kaçınılmaz sonu biraz daha 

geciktirmeye yaracaktır. Hisse senedinin işlem sırasının geçici olarak durdurulduğu 

hallerde fiyatlar daha az bilgilendirici olacak ve piyasa katılımcılarından hiçbirisi yeni 

fiyat seviyesi hakkında bilgi sahibi olmayacaktır. Hatta daha da kötü bir şekilde hisse 

senedinin işlem sırasının geçici olarak durdurulması nedeniyle piyasada oluşacak 

belirsizlik bilgi sahibi olmayan yatırımcıların paniklemesine yol açacak ve bu durum 

hisse senedinin işlem sırası yeniden açıldığında gereksiz yere geçici volatilite 

oluşmasına yol açacaktır. Öte yandan, fiyatın hızlı bir biçimde hareket ettiği 

                                                 
64 Kim, Yague ve Yang, a.g.e., s.3. 
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durumda bilgi sahibi olmayan yatırımcıların paniklemesi halinde hisse senedinin 

işlem sırasının durdurulması yatırımcıların paniklemesini engelleyerek bir bakıma 

volatilitedeki artışı sınırlayabilir65.  

 

Eğer volatiliteye bilgi sahibi olmayan yatırımcılar arasındaki emir 

dengesizliğine yol açıyorsa, o yatırımcıların işlemlerini engelleyen bir durdurma 

faydalı olabilir. Söz konusu fayda ilgili yatırımcıların volatiliteyi tetikleyen 

işlemlerinden piyasayı korumasından ve onların büyük alım satım zararlarına 

uğramalarını engellemesinden kaynaklanmaktadır.  

 

Piyasada işlemlerin geçici olarak durdurulması aynı zamanda bilgi sahibi 

yatırımcılara piyasaya giriş yaparak likidite sağlama imkanı da sağlamaktadır.  

Greenwald ve Stein (1991) ile Kodres ve O’Brien (1994) tarafından yapılan 

çalışmalarda da bilgi sahibi olmayan yatırımcıların fiyatların hızlı bir biçimde hareket 

etmesine yol açtıkları durumlarda, bilgi sahibi yatırımcıların da belirsizliğe 

kapıldıklarına işaret edilmektedir.66 Bu durumda bilgi sahibi yatırımcılarda piyasadan 

çekilme eğilimi gözlemlenmiş olup, işlem kesicilerin devreye girerek işlemlerin 

durdurulması yatırımcılara işlem yapmadan önce bilgi sahibi olma fırsatı 

tanımaktadır.67  

 

İşlem sırasının geçici olarak durdurulması gün içi teminat tamamlama 

çağrılarına uyma ve fiyatın belli bir yere kadar düşmesi durumunda devreye giren 

zararı durdurma emirlerini iptal etme konularında yatırımcılara süre verdiği takdirde 

geçici volatiliteyi azaltacaktır. Yatırımcılar teminat tamamlama çağrılarına 

uyamadıklarında, brokerlar yatırımcıların zararlarını durdurmak için al-sat 

yapacaklardır. Zararı durdurma emirleri bilgi sahibi olmayan yatırımcılar tarafından 

iletilmiş olan emir yığınını daha da dengesiz hale getireceği için, bu emirlerin 

sayısını azaltacak bir durdurma geçici volatiliteyi azaltma imkanına sahip olacaktır. 

 

İşlemlerin sistemde bekleyen fiyat limitli emirlere göre verilen emirler ile 

eşleşmesi sonucunda gerçekleştiği “order driven”-“emirler tarafından belirlenen” bir 

                                                 
65 Harris, a.g.e., s.3. 
66 Bruce G. Greenwald ve Jeremy C. Stein, “Transactional Risk, Market Crashes and the Role of 
Circuit Breakers”, Journal of Business, 1991, v.64(4), s.450. 
67 Laure E. Kodres ve Daniel P.O’Brien, “The Existence of Pareto-Superior Price Limits”, American 
Economic Review, 1994, cilt 84, s. 919-932. 
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piyasada, işlem sırasının geçici olarak durdurulması piyasayı daha likit hale 

getirebilir. Bu tip piyasalarda likidite bekleyen fiyat limitli emirleri sisteme iletmiş olan 

yatırımcılar tarafından sağlanmaktadır. İşlem sırasının geçici olarak durdurulması 

işlem sırası tekrar açıldığında, işlem mekanizmasını sürekli müzayede sisteminden 

tek fiyat sistemine geçirerek bu yatırımcılara bir bakıma iyilik yapılmış olunmaktadır. 

Sürekli müzayede sisteminde bekleyen limit fiyatlı emirlere ilişkin işlemler belirlenen 

limit fiyattan gerçekleşmektedir. Fiyatın hızlı bir şekilde düştüğü durumda, limit fiyatlı 

emirler vasıtasıyla alım yapan yatırımcılar fiyatların düşmesine paralel bir biçimde 

alım yaptıkları için büyük zarara uğramaktadırlar. Öte yandan, tek fiyat sisteminde 

tüm emirler tek bir fiyat seviyesinden işlem görecektir. Eğer satış yönünde emirlerde 

bir yığılma varsa, fiyat düşük olacak limit fiyattan alım emri vermiş olan yatırımcılar 

bu düşük fiyattan yararlanacaktır. Dolayısıyla limit fiyatlı emir kullanarak işlem yapan 

yatırımcılar işlem sırasının geçici olarak durdurulması uygulamasından faydalanmış 

olacaklardır. Böyle bir kural tarafından korunmaları durumunda, yatırımcılar normal 

şartlar altında piyasaya likidite sağlama konusunda daha fazla istekli olacaklardır. 

Dolayısıyla işlem sırasının geçici olarak durdurulması kuralı piyasaya daha fazla 

likidite sağlanarak geçici volatilitenin azaltılmasını sağlamaktadır68.  

 

İşlem sırasının geçici olarak durdurulması kuralının geçici volatiliteyi azalttığı 

yönündeki görüşlerin yanı sıra, iki farklı görüş işlem sırasının geçici olarak 

durdurulmasının ve fiyat limitlerinin geçici volatiliteyi artırdığı görüşündedirler. 

Bunlardan ilki, yatırımcıların emirlerini iletmeden önce işlemlerin durdurulacağından 

korkmaları durumunda, işlemlerin gerçekleşmesi için emirlerini normalden daha 

önce vermeleridir. İşlemlerin durdurulmasından korkan yatırımcıların işlem ve 

emirleri neticesinde ise daha fazla volatilite oluşacağı iddia edilmektedir. 

Subrahmanyam 1994 ve 1995 yıllarında yaptığı çalışmada konu ile ilgili modele yer 

vermiş, kural bazlı durdurmaların tahmin edilebilir olmaları nedeniyle daha fazla 

volatiliteye yol açtığını öne sürmüştür69. Öte yandan, bilgi sahibi yatırımcıların 

olağan dışı bir durum oluştuğu durumda işlem sırasının geçici olarak 

durdurulmasından haberdar olacaklarını düşünerek piyasayı izlemeyi bırakacakları 

yönündeki düşünce ikinci görüşün temelini oluşturmaktadır. Eğer bu olursa, işlem 

                                                 
68 Bruce C. Greenwald ve Jeremy C. Stein, Transactional Risk, Market Crashes and the Role of Circuit 
Breakers, Alfred P. Sloan School of Management Working Paper, s.7, Çevrimiçi: 
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/49273/transactionalris00gree.pdf?sequence=1, 1990. 
69 Avandihar Subrahmanyam, “Circuit Breakers and Market Volatility. A Theoretical Perspective”, 
Journal of Finance, 1994, cilt 49(1), s.240. 

http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/49273/transactionalris00gree.pdf?sequence=1
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sırasının geçici olarak durdurulması piyasayı daha az likit hale getirecektir. Geçici 

volatilite artacak ve bunun sonucunda da piyasada daha fazla tahta kapatma 

olacaktır.  

 

İşlem sırasının geçici olarak durdurulması gibi işlem kesiciler ile ilgili akla 

gelen sorulardan bir tanesi aynı veya benzer nitelikli varlıkların birden fazla piyasada 

işlem gördüğü durumlarda ne olacağıdır. Burada bir hisse senedinin farklı iki 

piyasada işlem görmesi söz konusu olabileceği gibi, bir piyasada hisse senedinin, 

diğer piyasada o hisse senedini tek dayanak varlık veya varlıklardan bir tanesi 

olarak kabul eden bir kontratın işlem görmesi söz konusu olabilmektedir.70  Eğer 

sadece bir piyasada işlemler durursa, işlemler diğer piyasaya kayabilir. İşte bu 

yüzden işlem kesici kullanılması düşünülüyorsa farklı piyasalar arasında bir 

koordinasyon bulunması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak, Morris (1990) 

tarafından yapılan çalışmada koordineli olmayan işlem kesicilerin likidite talebinin iki 

farklı piyasaya yayılmasını engelleyerek volatiliteyi artırdığı öne sürülmektedir.71  

  

İşlem sırasının geçici olarak durdurulması ve fiyat limiti kuralları piyasaya 

aracı kurumlar ve takas kuruluşları için teminat toplamayı kolaylaştırarak da katkı 

sağlamaktadır.  Brennan tarafından 1986 yılında yapılan bir çalışmada bu  kuralların 

teminat tamamlama çağrılarının bir bakıma ikamesi olduğu ortaya konulmuştur. 

Mesela, %10 teminat oranıyla işlem yapan bir yatırımcı fiyatların %25 düşmesi 

durumunda tüm varlığını kaybedecek ve üstüne %15’lik kayıp oranı kadar bir tutarı 

aracı kuruma getirme yükümlülüğüne girecektir.  Bunun yerine fiyat limiti %5 olarak 

belirlenmiş ve yatırımcı da toplam kaybının %25 olmayacağını fark etmiş olsaydı, 

yatırımcı %5’lik düşüş sonucu kendisine yapılan teminat tamamlama çağrısına 

gönüllü olarak uymuş olacaktı. Yatırımcı tarafından gönüllü bir şekilde yapılan 

teminat ödemelerinin tahsili daha kolay olduğundan, fiyat limiti ve işlem sırasının  

geçici olarak durdurulması kurallarının varlığında aracı kurumların daha düşük 

teminat oranları belirleme olanakları da bulunacaktır72.  

 

                                                 
70 Türkiye’deki İMKB’de işlem gören hisse senetleri ile bu hisse senetlerinin oluşturduğu Endekse 
dayalı kontratın işlem gördüğü Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası bu duruma örnek olarak verilebilir.  
71 Charles S. Morris, “Coordinating Circuit Breakers in Stock and Future Markets”, FRB Kansas City-
Economic Review, 1990, cilt 75(2), s.37. 
72 Michael J. Brennan, “A Theory of Price Limits in Futures Markets”, Journal of Financial  
Economics, 1986, cilt 16(2) s.218. 
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Hisse senetleri piyasasında fiyat limitleri ile ilgili olarak Phylaktis (2000) 

tarafından Atina Borsası ile ilgili olarak yapılan çalışmada, denge fiyatının ve 

oynaklığın piyasanın yönünü etkileyebilecek bilginin gelmesinin ardından 

yatırımcıların bu bilgiye ulaşıp değerlendirmesine bağlı olduğu bir piyasada fiyat 

limitlerinin bulunduğu durumda, eğer denge fiyatı o gün için bu fiyat limitinin dışında 

kalıyorsa, takip eden günlerde limite bağlı olarak fiyatın denge fiyatına doğru hareket 

edeceği, buna göre de fiyat limitlerinin sadece denge fiyatına ulaşma süresini 

etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya göre bunun sonucunda hisse 

senetleri getirilerinin korelasyonun daha bariz bir şekilde ortaya çıkması ve 

oynaklığının değişmemesi beklenmektedir.73  

 

İşlem sırasının durdurulması ve fiyat limitleri ile ilgili olarak yukarıda 

özetlenen farklı çalışmalar aslında piyasada tek bir doğrunun bulunmadığını 

göstermektedir. Başka bir deyişle, her borsada, borsada işlem gören hisse senetleri 

ve işlem yapan yatırımcı profiline göre, bu tip tedbirlerin etkinliği değişmektedir. 

Ancak kesin olarak söylenebilecek husus olağan dışılıkların ve volatilitenin önüne 

geçilmesi amacıyla tedbir olarak borsalarda işlem kesicilerin ve fiyat limitlerinin 

uygulanıp sonuçlarının görülmesi gerekliliğidir.  

3.1.1.2. Teminat Oranlarında ve İşlem Vergilerinde Artış  
 

Finans tarihi boyunca aşırı alım ve satımların volatiliteyi artırdığı yönünde bir 

inanış bulunmaktadır. Bu nedendendir ki, hisse senetleri ve vadeli işlem kontratları 

için işlem teminat oranlarının yükseltilmesi ve işlem vergisinin getirilmesi bahsedilen 

bu sorunun çözümü için ortaya atılan önerilerden olmuştur.  

 

Teminat oranları ve işlem vergilerinin alım satımlar üzerinde birbiriyle 

bağlantılı olmakla birlikte, birbirinden biraz farklı etkileri bulunmaktadır. Yüksek 

teminat oranının, büyük pozisyon taşımanın maliyetini artırarak veya sermaye 

sıkıntısı bulunan yatırımcının büyük pozisyona sahip olmasını engelleyerek 

pozisyon büyüklüklerinin düşürülmesi yönünde etkisi bulunmaktadır. Pozisyon 

taşıma maliyetini artırdığı durumda, teminat oranları kısa vadeli alım satım 

stratejilerinden ziyade uzun vadeli alım satım stratejilerini etkilemektedir. Öte 

                                                 
73 Kate Phylaktis, Manolis Kavussanos ve Gikas Manalis, Price limits and stock market volatility in the 
Athens Stock Exchange, European Financial Management, Cilt 5 Sayı:1, 2000, s.83. 
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yandan, kısa vadeli alım satım işlemi gerçekleştiren çoğu yatırımcı aynı zamanda 

sık aralıklarla alım satım yaptığı için teminat oranlarındaki değişiklikler onları fazla 

etkilemeyecektir. Menkul kıymet işlem vergisi ise doğrudan vergilendirme yoluyla 

tüm alım satım işlemlerini azaltacaktır. Bu yüzden, genellikle yatırım stratejisi kısa 

vadeli-sık aralıklı alım satım işlemlerine dayanan yatırımcıları 

etkilemesi/cezalandırması beklenmektedir.  

  

Bilgiye dayanarak işlem yapanlar-spekülatörler şirketler ile ilgili yapısal 

bilgilere ulaşma yönündeki üstünlüklerinden yararlanarak hisse senetlerinin 

gelecekteki fiyatlarını tahmin ederek kar etmektedirler. Onların alım satım 

işlemlerine üzerine getirilen herhangi bir sınırlama piyasanın etkinliğini olumsuz 

yönde etkileyecektir. Bilgi sahibi olmayan yatırımcıların işlemleri neticesinde hisse 

senedi fiyatlarının yapısal değerlerinden sapma gösterdiği hallerde piyasaya likidite 

sağlamaları dikkate alındığında, spekülatörlerin işlem yapmalarına getirilen 

sınırlamaların piyasadaki geçici volatiliteyi artırması beklenmektedir.  

  

Manipülatörler ise aktif bir piyasanın, dolayısıyla likiditenin varlığı ile diğer 

yatırımcıları yanıltarak kar etmeye çalışan yatırımcılardır. Tipik bir manipülasyon 

fiilinde yatırımcı/yatırımcı grubu öncelikle fiyat üzerinde en az etkiyi meydana 

getirecek şekilde belli miktarda hisse senedi stokuna ulaşmakta, daha sonra ise 

fiyatı artırmak için agresif bir biçimde alım yapmaktadır. Bu sırada manipülatör şirket 

ile bağlantılı olarak veya olmayarak fiyat artışı ile ilişkilendirilebilecek olumlu bir 

haber veya söylenti yayılmasını sağlamaktadır. Eğer manipülatör bu fiillerinde 

başarılı olursa diğer yatırımcılar da hareketlenen piyasaya giriş yaparak, ilgili hisse 

senedinde alım yapacaklardır. Bu aşamadan sonra manipülatör yükselen fiyat 

seviyesinden diğer yatırımcılara satış yapacaktır. Hisse senedinin fiyatındaki 

yükseliş yapısal bilgiye dayanmadığından, hisse senedinde oluşacak volatilite geçici 

olacaktır.  Dolayısıyla, alım satım maliyetlerini artıran her türlü önlem manipülatörün 

stratejisini bir bakıma sekteye uğratacak ve en sonunda geçici volatiliteyi 

düşürecektir74.  

 

                                                 
74 Li Zhang ve DongLi, The Impact of Transaction Tax on Stock Markets: Evidence from an emerging 
market, Çevrimiçi: http://www.ecu.edu/cs-educ/econ/upload/zhangli.pdf, s.11, Eylül 2010. 
 

http://www.ecu.edu/cs-educ/econ/upload/zhangli.pdf
http://www.ecu.edu/cs-educ/econ/upload/zhangli.pdf
http://www.ecu.edu/cs-educ/econ/upload/zhangli.pdf
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Manipülatörler stratejilerini uygularlarken iki farklı risk ile karşı karşıyadır. 

Birinci risk, diğer yatırımcıları yanıltamama riskidir. Bunun sonucunda da 

manipülatör alım satım işlemlerinin maliyeti kadar zarar edecektir. Onlar için daha 

büyük bir risk ise spekülatörlerin de piyasaya girip artan fiyatlardan gerçekleştireceği 

açığa satış gibi işlemlerle manipülatörlerin oyununu bozmalarıdır. Bunun sonucunda 

spekülatörlerin daha fazla sermayeye sahip olmaları durumunda manipülatörler çok 

daha fazla para kaybedeceklerdir.  

 

Ne yazık ki manipülatörler için işlem maliyetlerini artırmak için konulmuş 

yöntemler aynı zamanda spekülatörleri de olumsuz olarak etkileyecektir. Bu iki tip 

yatırımcıyı birbirinden ayırmanın tek makul yolu menkul kıymetleri ellerinde tutma 

sürelerine göre yatırımcılar arasında bir ayrım yapmaktır. Spekülatör farkına 

varmadan  pozisyonunu kısa sürede açıp kapaması manipülatörün tipik bir 

özelliğidir. Öte yandan spekülatörler pozisyonlarını kapatmadan önce aradan geçen 

sürede bazı maliyetlere katlansalar da beklerler.75 

 

Manipülatör ve spekülatörlere ilave olarak bir de borsalarda alım satımdan 

heyecan duydukları için alım satım yapan ve piyasalar hakkında bilgi sahibi olmayan 

ve oyuncu olarak tabir eden yatırımcılar bulunmaktadır. Bu türdeki yatırımcılar 

kendilerinin bilgi sahibi olduklarını düşünseler de, genellikle fiyatlara yansımış bilgiye 

dayanarak işlem yapmaktadırlar. Bu yatırımcılar işlem yaptıkları hisse senetleri 

konusunda bilgi sahibi olmadıkları için işlemleri geçici volatiliteyi artırmaktadır. 

 

Bunların dışında, standart nitelikli yatırımcılar piyasaları birikimlerini geleceğe 

taşımak için kullanmaktadırlar. Ödünç alanlar ise tam tersine gelecekteki 

kazançlarını günümüze taşıyarak borçlanmaktadırlar. Riski sıfırlamak amacıyla 

işlem yapanlar ise piyasaları maruz kalacakları çeşitli risklerden korunmak için 

kullanmaktadırlar. Varlık takası yapanlar piyasaları kendileri için daha az değerli 

olan bir varlığı daha değerli bir varlıkla değiştirmek için kullanmaktadırlar. Bunun bir 

örneğini Avrupa’ya yapacakları ziyaretlerinde Amerikan Dolarlarını Euro ile 

değiştirmek zorunda kalan Amerikalı turistlerin durumu oluşturmaktadır.76 

                                                 
75 Joseph A. Grundfest ve John B. Shoven, “Adverse Implications of a Securities Transactions Excise 
Tax”, Journal of Accounting, Auditing and Finance, 1991, Cilt 6, s.450. 
76 Harris, a.g.e., s.22. 
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3.1.1.3. İşlem Kesici Uygulamaları 
İşlem kesicilerin volatilite üzerindeki etkisi bir önceki bölümde yer verilen 

argümanlardan da anlaşılacağı üzere tartışmalıdır. Ama öncelikle kesin olarak 

söylenebilecek olan şirketler ile ilgili yapısal bilgiden kaynaklanan değişimlerden 

kaynaklanan fiyat değişimlerinin işlem kesiciler vasıtasıyla azaltılabileceğidir. Fakat 

geçici volatilite üzerindeki etkisi için aynı şey söylenememektedir. İşlem kesiciler 

“geçici volatiliteyi” sadece işlemleri geçici volatiliteye yol açan yatırımcıların işlemleri 

sınırladığı ölçüde sınırlamaktadır. Bu yatırımcılar arasında bilgi sahibi spekülatörler, 

müşteri temsilcileri ve arbitrajcılar yer almaktadır. Ancak hangisinin etkisinin daha 

büyük olduğu tam olarak bilinemediğinden, işlem kesicilerin geçici volatilite üzerinde 

net etkisi hakkında da kesin olarak bir şey söylenememektedir.  

 

İşlem kesicilerin piyasa üzerindeki etkisinin net olarak ortaya konulması 

fiyatların değişmesinin birçok nedeni bulunduğu için çok zordur. Mesela, işlem 

kesicilerin devreye girmesinden sonra geçici volatilitedeki azalış, gerçekten işlem 

kesicilerin devreye girmesinden kaynaklanmış olabileceği gibi, tamamıyla bilgi sahibi 

olmayan yatırımcıların piyasadan çekilmesinden veya piyasadaki likidite artışından 

kaynaklanmış olabilir.  

 

Konu New York Borsası açısından ele alındığında, işlem kesicilerin ilk olarak 

devreye alındığı 1988 yılından sonra 1989-1996 yılları arası ile ilgili yapılan 

çalışmada S&P 500 Endeksi  getirisinin günlük standart sapmasının 73 baz puan 

olduğu görülmüştür. 1987-1988 yılları arasında ise söz konusu değer 162 baz puan 

olarak gerçekleşmiştir. 1980-1986 döneminde ise standart sapma 90 baz puan 

olmuştur. Her ne kadar İşlem kesicilerin devreye girmesinden sonra standart 

sapmanın azaldığı görülse de, standart sapmanın 1987 Borsa krizi öncesinde fazla 

olması aslına o dönemin ABD’sinin makroekonomik gelişmelerine de 

bağlanabilmektedir.77 

 

İşlemlerin durdurulması ve fiyat limitleri mevcut durumda farklılıklar ile de 

olsa Türkiye’de de uygulanmaktadır. Ancak, mevcut durumda yapay fiyat ve piyasa 

oluşturmaya yönelik işlem yapanlar üzerinde ilave maliyet getirerek yapay işlemlerin 

önüne geçilmesi, sadece kredili işlem ve açığa satış yasağı ile mümkün olmaktadır. 

Söz konusu tedbir ile hisse senedine getirilen sınırlamalar sadece kredili işlem ve 
                                                 
77 Greenwald ve Stein, a.g.e., s.455. 
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açığa satışla sınırlı değildir. SPK tarafından alınan tedbirler arasında; yasak getirilen 

hisse senedinin satışlarından kaynaklanan takas alacaklarının özkaynak hesabında 

dikkate alınmaması, müşterinin net varlığının hesaplanmasında ilgili hisse 

senetlerinin özkaynak olarak kabul edilmemesinin ve SPK’nın Seri:V, No:65 

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme 

İşlemleri Hakkında Tebliğ’inin 9’uncu maddesinde öngörülen bir müşterinin takası 

henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda 

oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20’si oranında uygulanan net varlık 

bulunması zorunluluğunun, ilgili hisse senetlerinde gerçekleşecek işlemlerde açık 

takas pozisyonunun tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak 

bulundurulması şeklinde uygulanması da yer almaktadır. Söz konusu tedbirler de 

teminat yükümlülüklerinde artışı zorunlu kılarak manipülatif nitelikli işlem 

gerçekleştirmek yatırımcılar üzerinde ilave maliyet getirmektedir. İşlem vergileri ile 

ilgili ise mevcut durumda yapay fiyat ve miktar oluşturmaya yönelik işlem 

gerçekleştiren yatırımcılar için bir düzenleme bulunmamakta olup, Türkiye’de yapay 

piyasa oluşturma açısından sık kullanılan karşılıklı işlemlerin önüne geçilmesinde 

işte bu ilave işlem vergisi tedbirinin kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca emir 

iptali uygulamasının da yürürlüğe girilmesi ile kötü niyetli emir iptallerinin de bu 

çerçevede emir iptalinin maliyetini artırarak engellenebileceği düşünülmektedir 

 

İşlem kesiciler ile ilgili teorik tartışmaların ardından, Atina Borsası, New York 

Borsası ve NASDAQ’ta gerçekleşen fiyat ve miktar harekerlerinin ardından devreye 

giren işlem kesici uygulamalarına yer verilecektir78.  

 

1. Atina Borsası: 

Atina Borsası’nda öncelikli olarak bir hisse senedinin fiyatında oynaklık 

olduğu durumda sürekli müzayedenin durması ve daha sonra hisse senedi için 

tekrar bir fiyat oluşum seansının yapılması söz konusudur. Bir hisse senedinin 

potansiyel işlem fiyatının son işlem fiyatının %2’sinden fazla olması ve açılış 

seansında oluşan fiyatın %10’undan fazla olması (durağan fiyat aralığı) durumunda 

işlem kesici devreye girmektedir. Buna kısaca volatilite kesici denilmektedir ve açılış 

seansları sırasında da uygulanabilmektedir. Atina Borsası’nda işlem kesici hem 

                                                 
78 World Federation of Exchanges, Questionnaire on Circuit Breakers for Q4 2008,  
Çevrimiçi:  http://www.world-exchanges.org/files/statistics/  Eylül 2010. 

http://www.world-exchanges.org/files/statistics/
http://www.world-exchanges.org/files/statistics/
http://www.world-exchanges.org/files/statistics/
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aşağı hem de yukarı yönlü hareketlerde devreye girmektedir.79 Öngörülen eşik 

seviyelerine ulaşıldığında açılış seansında 8 dakika ve diğer durumlarda da 60 

saniye süre ile işlemler durmaktadır.  

 

2. New York Borsası  

1987 ve 1989 yıllarının Ekim aylarında meydana gelen büyük düşüşlerin 

ardından hisse senetleri piyasasında oynaklığın azaltılması ve yatırımcı güveninin 

artırılması amacıyla circuit breaker uygulamasını devreye sokulmuştur. Buna göre 

hisse senetlerinde gerçekleştirilen işlemlere bir ara verilmesi ile, yatırımcılar hisse 

senetleri ile ilgili bilgileri/gelişmeleri toplamak ve değerlendirmek ve bu doğrultuda 

piyasada oynaklığın fazla olduğu durumlarda bilinçli yatırım tercihleri yapmak için 

fırsat bulmaktadır.  

 

15 Nisan 1998’den itibaren geçerli olmak üzere SEC Kural 80B (Olağan dışı 

Piyasa Oynaklığı Nedeniyle İşlemlerin Durdurulması) üzerinde değişiklik yapmış ve 

bu değişiklik ile işlemlerin durdurulmasına ilişkin esaslar gözden geçirilerek 

yenilenmiştir. Piyasa çapındaki işlemlerin durdurulması için seviyeler Dow Jones 

Endüstriyel Ortalama Endeksi’nin (Dow Jones Industrial Average-DJIA) %10, %20 

ve %30’u olarak belirlenmiştir. Buna göre Endeksteki %10’luk düşüş saat 14:00’den 

önce meydana gelirse işlemler 1 saat, 14:00-14:30 arasında meydana gelirse 30 

dakika durdurulacak, 14:30’dan sonra meydana gelirse ise işlemlerde herhangi bir 

durdurma meydana gelmeyecektir. %20’lik bir düşüş durumunda ise, düşüş 

13:00’den önce ise işlemler iki saat, 13:00-14:00 arasında meydana gelirse bir saat 

durdurulacak, 14:00’den sonra ise piyasalar o gün için tamamen kapatılacaktır. 

Düşüş oranın %30’u bulduğunda ise, saat ne olursa olsun işlemlere o gün için 

tamamen ara verilecektir80.  

 

                                                 
79 Hesaplama için referans fiyatın belirlenmesi: 
Durağan Referans fiyatı: Son auction-müzayede fiyatı 
Değişken Referans fiyatı: Son işlem fiyatı 
Fiyat İzleme Aralığı için Referans fiyat:  

a) Açılış seansı müzayedesi: İlgili hisse senedinin güne başlama fiyatı 
b) Gün içi müzayade, Kapanış müzayedesi veya Volatiliy Interrupter sonrası: son işlem fiyatı, 

eğer işlem yoksa güne başlama fiyatı 
 
80 Çevrimiçi: New York Borsası (NYSE) web sitesi www.nyse.com Eylül 2010 

http://www.nyse.com/
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19 Ekim 1988’de hayata geçirilen eski kurala göre ise DJIA’daki 350 puanlık 

düşüşün işlemlere 30 dakika, 550 puanlık düşüşün ise bir saat boyunca ara 

verilmesine yol açması öngörülmüştür. Eski düzenlemedeki bu düşüş miktarlarına 

sadece 27 Ekim 1997’de rastlanmış, o tarihte 14:35’de DJIA 350 puan, 15:30’da 550 

puan düşmüş, bunun sonucunda piyasadaki tüm işlemlere o gün ara verilmiştir.  

 

3. NASDAQ 

NASDAQ bünyesinde Piyasa İzleme birimi NASDAQ’ta işlem gören hisse 

senetleri ile ilgili basında çıkan haberler ve özel durum açıklamaları incelemek, 

şirketler tarafından yapılan açıklamalarda yer alan haberlerin önemlilik derecesine 

ilişkin karar vermek ve gerekli görülen haberde şirketler ile ilgili özel durum 

açıklamalarının kamuya ilanından önce geçici olarak hisse senetlerinin işlem 

sıralarının durdurulması ile yetkilidir.  

 

Genellikle işlem sıralarının geçici olarak durdurulması, sabah yedi veya 

akşam sekizden sonra yapılan özel durum açıklamaları için söz konusu 

olmamaktadır. NASDAQ bu durdurmaları bir hisse senedi ile ilgili haberlerin 

piyasadaki tüm katılımcılar tarafından öğrenilmesi ve tüm alım satımların kamuya 

açıklanmış bilgilerin değerlendirilerek yapılmasının sağlanması amacıyla 

yapmaktadır.  Genel olarak NASDAQ’ta işlem sırasının durdurulup özel durum 

açıklamasının yapılmasından 30 dakika sonra işlemler yeniden başlamaktadır. 

Ancak şirket ile görüşerek bu süre uzatılabilmekte veya piyasanın açılış veya 

kapanış saatlerine göre süre ayarlanabilmektedir. İşlem sırasının durdurulmasından 

önce NASDAQ genellikle şirket  ile irtibata geçmektedir. Piyasa İzleme birimi 

özellikle şirketin müşterileri veya tedarikçileri ile ilgili hususlarda veya düzenleyici 

otoriteler ile hukuk otoritelerini ilgilendiren konularda  şirkete soru sorma veya şirket 

hakkındaki gelişmeler hakkında şirketten ayrıntılı bilgi alma ihtiyacı hissedebilir.  

 

Piyasa İzleme biriminin haber kamuya açıklanmadan önce bir şirket yetkilisi 

ile görüşememesi durumunda, konu ile ilgili değerlendirme tamamlanmamış 

olduğundan işlem sırasının durdurulması uygulamasının yapılmaması söz konusu 

olabilir.  Eğer şirket yetkilileri ile görüşülüp haberin doğruluğu ve içeriği konusunda 

teyit alınamazsa, haber açıklandıktan sonra Piyasa İzleme Birimi işlemleri 

durdurabilir. Eğer Piyasa İzleme birimi haber açıklanmadan önce açıklama 
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yapılacağına dair bildirim almazsa, veri yayın kuruluşlarından gelen bilgileri 

değerlendirir ve haber açıklanınca bir değerlendirme yapar. Zaman geçtiği için bazı 

durumlarda piyasa katılımcılarının yararına olacağı düşünülerek işlem sırasının 

durdurulması söz konusu olmayabilir.81 Aşağıdaki tabloda NASDAQ tarafından hisse 

senedi bazında getirilen işlem durdurma uygulamalarına ilişkin esaslar yer 

almaktadır. 

Tablo 6: NASDAQ Tarafından Yapılan İşlem Durdurma Uygulamasına İlişkin Esaslar  
 Artış veya Azalış 

Oranı Zaman Tedbir  

10% (1,050 puan) 

14:00'den önce 1 saat durdurma 
14:00-14:30 arası ½  saat durdurma 
14:30 sonrası Durdurma yok 

20% (2,100 puan) 

13:00'den önce 2 saat durdurma 
13:00-14:00 arası 1 saat durdurma 
14:00 sonrası Günün geri kalanı için durdurma 

30% (3,150 puan)  Herhangi bir zaman Günün geri kalanı için durdurma 
Kaynak: Çevrimiçi: NASDAQ Piyasa Kuralları http://nasdaq.cchwallstreet.com/NASDAQ/Main/ Eylül 2010 

  

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere NASDAQ tarafından uygulanan 

işlem durdurma tedbirleri hisse senetlerinde artış veya azalış oranının yüksekliğine 

ve söz konusu artışın günün hangi zaman diliminde gerçekleştiğine göre değişiklik 

göstermektedir.  

3.1.2. İşlem Kurallarında Değişiklikler 

Hisse senetleri piyasasında manipülatif nitelikli işlemlere ilişkin olarak 

alınabilecek önlemler arasında piyasanın işleyiş esaslarında yapılacak değişiklikler 

de yer almaktadır. Bu değişiklikler arasında öncelikle, hisse senedinin piyasasının 

fiyat ve işlem hacmi açısından bir istikrara kavuşturulması için piyasa yapıcılığı 

sisteminin getirilmesi ve hisse senedinin piyasasında meydana gelen volatilitenin 

önlenmesi amacıyla sürekli müzayede sisteminin terk edilip tek fiyat sistemine 

geçilmesi de yer almaktadır.  

3.1.2.1. Tek Fiyat Sistemi 

 

Mevcut durumda İMKB hisse senedi piyasasında işlemler tek fiyat sistemi ile 

yapılan açılış seansının ardından başlayan sürekli müzayede sisteminde 

gerçekleştirilmektedir. Sürekli müzayede sisteminde bir hisse senedi için verilen alım 

satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak teker teker 

karşılaştırılması sonucunda oluşan fiyatlarla alım satım işleminin gerçekleştirilmesi 

                                                 
81 Çevrimiçi: http://www.nasdaq.net/PublicPages/RegulationMarketWatch.aspx Eylül 2010 

http://nasdaq.cchwallstreet.com/NASDAQ/Main/
http://www.nasdaq.net/PublicPages/RegulationMarketWatch.aspx
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söz konusudur. Sürekli müzayede sistemi sağlıklı oluşturulmuş piyasalarda etkinliğin 

sağlanabilmesi için en ideal işlem yöntemidir, zira fiyat verilen alım ve satım emirleri 

devamlı olarak belirlendiği için hisse senetleri ile ilgili bilgilerin fiyatlara yansımasına 

olanak sağlamaktadır. SPK’nın İMKB Hisse Senedi Piyasında A,B ve C 

gruplandırmalarına ilişkin 23.07.2010 tarihli kararı kapsamında da C grubunda yer 

alan hisse senetleri 01.10.2010 tarihinden itibaren esasları İMKB tarafından 

belirlenen tek fiyat sisteminde işlem görmektedir. 

 
Borsalarda kullanılan işlem mekanizmasının temel özelliği yatırımcıların ilgili 

hisse ile ilgili taleplerini işleme dönüştürmesidir. Talebin işleme dönüşme fiilinin 

anahtar parçası fiyat belirleme fonksiyonudur. Aracı kurumlar tarafından açıklanan 

fiyat kotasyonlarına dayanan işlem yöntemi ile ve müzayede sistemine dayanan 

işlem yöntemi, işlemlerin gerçekleştirilme zamanı ve emir iletimi anında yatırımcılara 

piyasa ile ilgili sunulan bilgi konularında farklılık göstermektedir. Bu aşamada bu 

yöntemler arasında alım satım fiyatı kotasyonu yönlü ve emir yönlü olarak ayrım 

yapılabilmektedir82.  

 

Hisse senedinin işlem göreceği fiyatların ilan edildiği alım satım fiyatı 

kotasyonu yönlü sistemde yatırımcılar ilgili hisse senedi ile ilgili olarak piyasa 

yapıcıları tarafından verilen alım satım kotasyonlarını dikkate alarak işlem 

gerçekleştirmektedirler. Bu yöntem süreklilik arz etmektedir, zira yatırımcı alım satım 

işlemini doğrudan piyasa yapıcı aracı kurum ile gerçekleştirmektedir. 

 

Emir yönlü sistemlerde ise yatırımcılar işlem gerçekleştirmek için müzayede 

sisteminde değerlendirilmek üzere sisteme emir iletirler. İki tür emir yönlü sistem 

vardır. Bunlardan ilki ilgili hisse senedine ilişkin alım satım emirlerinin bir havuzda 

toplanıp, en fazla işlemin gerçekleşeceği fiyatın “tek işlem fiyatı” olarak belirlendiği 

tek fiyat yöntemidir. Bu yöntemde piyasadaki tüm işlemler belirlenen tek fiyat 

üzerinden yapılmaktadır.  Buna göre belirlenen fiyat ve üzerindeki alım emirleri ile 

belirlenen fiyat ve altındaki satım emirleri bu fiyattan gerçekleşecektir.83 İkinci 

yöntem ise yatırımcıların veri yayın ekranlarında yer alan en son gerçekleşen işlem 

fiyatı bilgisi ve bekleyen alım satım emirleri fiyatları verilerine dayanarak piyasadan 

                                                 
82 Ananth Madhavan, “Trading Mechanisms in Securities Markets”, Rodney L. White Center for 
Financial Research, Temmuz 1990, s.3. 
83 Nicholas Economides-Robert A. Schwartz, Electronic Call Market Trading, Journal of Portfolio  
Management, Bahar1995 Cilt. 21,no. 3, Sayfa. 10-18,  
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işlem gerçekleştirdikleri sürekli müzayede sistemidir. Bu yöntem süreklilik arz 

etmekle birlikte, yatırımcıların alım ve satım emirlerinin eşleşmesine dayandığı için 

müzayede sistemi olarak sayılmaktadır. Uygulamada, çoğu borsada bütün bu 

yöntemlerin bir arada kullanıldığı hibrid bir yapı mevcuttur. İMKB’de de tek fiyat 

sistemine dayalı açılış seansı ve daha sonrasında uygulanan sürekli müzayede 

sistemi bulunmaktadır.  

 
Öte yandan halka açık piyasa değeri düşük olan hisse senetlerinde işlem 

esasının sürekli müzayede sisteminde olması bu hisse senetlerinde manipülatif 

işlemlerin gerçekleştirilmesine elverişli bir ortam sağlamaktadır. Zira, yapay fiyat ve 

miktar oluşturmaya yönelik alım satım emirlerinin eşleşmesiyle gerçekleştirilen 

işlemler neticesinde fiyatı manipülatörlerin istediği seviyeye çekilmesi 

kolaylaşmaktadır84.  

 

Tek fiyat sistemi birçok farklı şekilde yapılandırılabilir. Farklılık genelde fiyatın 

belirlenmesi için kullanılan yöntemden kaynaklanmaktadır. Katılımcıların fiziksel 

olarak işlem yapılan yerde bulunduğu müzayede yöntemine “fiyat arama yöntemi” 

denilmektedir. Fiyat arama yönteminde müzayedeci çeşitli fiyat seviyelerini 

açıklamakta ve katılımcılar ilgili fiyatlardaki alım satım isteklerini belirtmektedirler. Bu 

yöntemde alım ve satım emirlerini en iyi dengeleyen fiyata kadar fiyat arama 

prosedürü sürmektedir. Bu yönteme sanat eserleri için yapılan müzayedeler, New 

York Borsası’nda alım satıma başlamak için yapılan müzayede verilebilir. 

 

Fiyat arama yöntemine bir alternatif de ABD Hazinesi tarafından yapılan 

kapalı zarf yöntemine dayalı olarak yapılan gizli alım satım müzayedesi yöntemidir. 

Bu yöntemde bir katılımcı tarafından iletilen emirler diğer yatırımcılara 

sunulmamaktadır. Alım emirleri için emirler yukarıdan aşağıya doğru sıralanırken, 

satım emirleri için de aşağıdan yukarıya doğru sıralanmakta, emirlerin eşleştirilmesi 

neticesinde de işlem fiyatı belirlenmektedir.  

 

Bunun dışında ana piyasada belirlenmiş fiyatı kullanarak alım ve satım 

emirlerini eşleme yoluyla işlem gerçekleştirmeyi sağlayan “crossing network” adı 

verilen alternatif işlem platformları da bulunmaktadır. Instinet ve New York 

                                                 
84 Hans Stoll ve Robert Whaley, “Stock market structure and volatiliy”, Review of Financial Studies, 
1990, Cilt 3, s.40 
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Borsası’nın işlem platformları kapanış fiyatlarını kullanırken, POSIT adı verilen 

sistem gün içi fiyatlardan yararlanmaktadır. Bu nedenle crossing network’ler işlem 

fiyatlarını belirlemedikleri için tek başlarına bir sistem olarak kullanılmaz.   

 
Tek fiyata dayalı işlem sistemi  açık emir defterine dayalı müzayede sistemi 

olarak da düzenlenebilir. Bu yaklaşım sürekli müzayede sisteminin görüldüğü birçok 

borsada seansların açılışında kullanılabilir. 

 

Bu yöntemde her fiyat seviyesi için geçerli olan toplam alım ve satım 

miktarları emirler sisteme iletilir iletilmez veri yayın ekranları ile yatırımcılara 

sunulmakta ve tüm piyasa katılımcıları piyasayı oluşurken izleme fırsatı bulmaktadır. 

Emirler anlık olarak eşleştirilerek, seansın sonlandırıldığı anda oluşacak denge fiyatı 

devamlı olarak yayınlanmaktadır. Şeffaflık nedeniyle çoğu büyük borsa tarafından 

bu sistem kullanılmaktadır.  

 
Tek fiyat sisteminin yatırımcılara getirdiği bir sınırlama yatırımcıların alım 

satım fiyatını belirleme amacıyla piyasaya sürekli erişiminin sağlanmamasıdır. 

Başka bir deyişle sürekli müzayede yatırımcılar her istediğinde o anki arz ve talebi 

yansıtan bir fiyattan işlem yapmaya olanak sağladığı için öncelikli olarak tercih 

edilmektedir. Zira yatırımcılar piyasada işlem yapmadan önce piyasadaki likiditeyi 

dikkate almaktadır. 

 
Tek fiyat sisteminde işlemlerin gerçekleştirilme ve komisyon maliyetleri daha 

düşük olabilmektedir. Ortak bir fiyattan işlem gerçekleştirildiği için büyük miktarlı 

emirlerin piyasa üzerindeki etkisi az olmakta, büyük miktarda işlem gerçekleştiren 

yatırımcılar için front-running riski de ortadan kalkmaktadır.  

 
İşlemler gerçekleştirilmeden önce yatırımcıların sisteme girdiği emirler, 

onların işlemleri ve sınırlı da olsa kimlikleri ile ilgili bilgilerin kamuoyuna açılmasını 

öngörmektedir. Piyasaya bu bilgilerin önceden verilmesi işlem yapacak yatırımcının 

işlemi üzerinde olumsuz etkide bulunabilir, zira piyasada büyük miktarlı alım emrinin 

bulunması fiyatların yükselmesine, büyük miktarlı satım emrinin bulunması da 

fiyatların düşmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak, sürekli müzayede sisteminde, 

yatırımcılar emirleri hakkında bilgi vermekten kaçınmak için işlemlerini bir an önce 

gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. İşlemlerin hemen gerçekleştirilmesi-başka bir 
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deyişle işlemlerin anında olmasının istenmesinin ardında önden alımın-front 

running- önlenmesinin istendiği yatmaktadır85. 

 

Öte yandan, tek fiyat sisteminde ise fiyat bilgisinin açıklanması işlemin 

gerçekleşmesi ile aynı anda olmakta ve bu bilginin değeri işleme dahil olan 

yatırımcılara yansımaktadır. 

 
Bir piyasanın oluşabilmesi için en azından piyasadaki katılımcıların bir 

kısmının piyasada işlem yapılabilecek fiyat ile ilgili bir duyuru yapması 

gerekmektedir. Tek fiyat sisteminde müzayedede sisteme emirlerini erken iletenler 

piyasaya bilgi vermekte ve emirlerini sonradan iletecekler için likidite 

sağlamaktadırlar. Fakat her bir katılımcı piyasanın şeffaf olmasını tercih etmekle 

birlikte, öncelikli olarak kendi emir ve muhtemel işlemleri konusunda piyasaya bilgi 

vermek niyetini taşımamaktadır. Öte yandan, sisteme yeteri miktarda emir 

iletildiğinde, tek fiyat sisteminde düzgün çalışan ve şeffaf bir piyasa oluşmuş 

olmaktadır86.  

 

Tek fiyat sisteminde yatırımcıların emirlerinin emir defterinin açık bir şekilde 

ilan edilmesi ile oluşacak sorunların önüne geçilmesi için birkaç alternatif yaklaşım 

bulunmaktadır. Sisteme erken emir iletimini teşvik etmenin bir yolu yatırımcıların 

emirleri ile aynı miktarda karşı yönlü emir iletilene kadar emirlerinin sistemde 

görünmeyeceği konusunda garanti vermekten geçmektedir. Bu tip ileri zamanlı 

emirler, diğer yatırımcılara görünmemekle birlikte, emirler sisteme girilmiş 

olduğundan emir girilirken belirtilmiş olan parametreler gerçekleştiğinde 

otomatikman gerçekleşmiş olacaktır. Sisteme erken bir biçimde emir iletilmesinin 

teşvik edilmesi aynı zamanda zaman önceliği sağlayarak ve sisteme erken iletilen 

emirlere komisyon indirimi sağlayarak da yapılabilmektedir. Arizona Borsası AZX’in 

elektronik tek fiyat sistemi bu kapsamda zaman önceliği ve komisyon indirimi 

kurallarını kullanmaktadır.87 

 

                                                 
85 Economides, a.g.e., s.4. 
86 Cohen, Kalman J., and Robert A. Schwartz, "An Electronic Call Market: Its Design and Desirability," 
The Challenge of Information Technology for the Securities Markets: Liquidity, Volatility, and Global 
Trading, 1989, s.11. 
87 Economides, Nicholas ve  Jeff Heisler, 1994, "Equilibrium Fee Structure in a Monopolist Call 
Market," Discussion Paper EC-94-15, Stern School of Business, N.Y.U, 1994b, s,14. 
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 Halihazırda tek fiyat sistemi İMKB’de açılış seansında açılış fiyatını 

belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Amihud, Mendelson ve Murgia tarafından 

1990 yılında Milano Borsası’nda 12 yıllık veriler üzerinde yaptıkları çalışmada, 

piyasaların açılışında sürekli müzayedenin kullanıldığı durumda volatilitenin tek fiyat 

sistemine dayalı açılış seansına göre daha yüksek olduğu belirlenmiş, tek fiyat 

mekanizması açılıştaki fiyatın arz ve talebe göre en doğru biçimde belirleyen sistem 

olarak tanımlanmıştır.88 

 
Alım satım fiyatı kotasyonu yönlü sistemlerde, yatırımcılar tarafından emir 

iletilmeden önce birbiriyle rekabet içinde olan kurumlar tarafından fiyat ilan edilmesi 

söz konusu iken, emir bazlı sistemlerde fiyatların belirlenmesinden önce emirlerin 

iletilmesi gerekmektedir. Alım satım fiyatı kotasyonu yönlü sistemlerde emirlerin 

iletilmesinin ardından işlem gerçekleştiği için süreklilik bulunurken, emir bazlı 

sistemlerde işlemlerin borsada hemen gerçekleşmesi veya toplu olarak 

gerçekleşmek üzere bekletilmesi söz konusudur.  

 
Alım satım kotasyonunun aracı kurumlar tarafından verildiği sistem, sürekli 

müzayede sistemine göre daha fazla fiyat etkinliği sağlamasına rağmen, asimetrik 

bilgi problemlerine karşı daha az sağlamdır. Başka bir deyişle fiyat etkinliği ile 

istikrar arasında bir tercih söz konusudur. 

   

Madhavan tarafından 1990 yılında yapılan ampirik çalışmada sürekli 

müzayede sisteminin geçerli olduğu piyasalarda periyodik alım satım 

mekanizmasının da işe yarayabildiğini göstermektedir. Zira eş anlı gerçekleştirilmek 

üzere emirlerin toplanması bilgi asimetrisinin önüne geçebilmektedir. Fakat belli 

aralıklarla müzayede yapılan sistemler emirlerin hemen gerçekleştirilmesini 

sağlayamamaktadır. Çalışmada sürekli müzayede sistemi başarısızlığa uğradığında, 

bilgi asimetrisi giderilene kadar piyasaların tekrar açılamayacağı sonucuna 

ulaşılmış, buna göre de zor zamanlarda piyasada işlemlerin durdurulmasının 

durumu daha da kötü hale getireceğine değinilmiştir. Böyle zamanlarda işlemlerin 

durdurulması yerine sürekli müzayededen emirlerin toplanarak gerçekleştirileceği 

aralıklı-periyodik müzayede sistemlerine geçilmesi çalışmaya göre daha etkin 

bulunmuştur.  Özetle, özellikle piyasa yapıcılı sürekli müzayede veya piyasa 

                                                 
88 Amihud, Y., H. Mendelson  ve H. Murgia, “Stock market microstructure and return volatility-Evidence 

from Italy”, Journal of Banking and Finance, c. 14, 1990, s.423-440. 
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yapıcısız sürekli müzayede sistemlerinin etkinliğini yitirdiği dönemlerde işlemleri 

durdurmak yerine müzayedeli tek fiyat sistemi piyasaların sağlığı ve etkinliği için 

daha çok işe yarayacaktır.89  

 

 Çalışmada piyasası derin hisse senetlerinin sürekli müzayede sisteminde 

işlem görürken, piyasası sığ hisse senetlerinin tek fiyata dayalı periyodik müzayede 

sistemlerinde işlem gördüğü gözlemlerine yer verilmiş, bilgi asimetrisinin piyasa 

değeri ve işlem hacmi ile ters orantılı olduğu dikkate alınarak çalışma sonuçlarının 

da gözlemler ile tutarlı olduğu belirlenmiştir. Zira bilgi asimetrisinin bulunduğu 

durumlarda en iyi sonucu emirlerin toplanarak işlemlerin gerçekleştirildiği periyodik 

müzayede sistemleri vermektedir.  

3.1.2.2. Piyasa Yapıcılığı 

Türkiye hisse senedi piyasaları için yeni bir kavram olan piyasa yapıcılığı 

uzun yıllardır borsalarda uygulana gelmiş bir yöntemdir. Halihazırda İMKB hisse 

senedi piyasasında tek fiyat sistemine geçilmesi için İMKB gerekli teknik altyapıyı 

hazırlamış, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören yatırım ortaklıklarında 2010 

yılının Temmuz ayı itibariyle piyasa yapıcılı sürekli müzayede sistemine geçilmiş, 

piyasa yapıcısı bulamayan yatırım ortaklıklarının ise tek fiyat sisteminde işlem 

görmesi öngörülmüştür.90 Yatırım ortaklıklarının piyasa yapıcılı sürekli müzayede 

sisteminde işlem görmelerinin sağlanması ile bazı yatırım ortaklıklarının 

portföylerinde bulunan menkul kıymetler dikkate alınarak hesaplanmış birim pay 

değerinin çok üzerinde primli bir fiyattan işlem görmesinin ve olağan dışı fiyat ve 

miktar hareketlerinin önüne geçilmesi planlanmaktadır.91 Zira 31.12.2009 tarihli 

veriler baz alındığında, İMKB’de işlem gören yatırım ortaklıklarının ortalama halka 

açık piyasa değerinin 12 milyon TL olduğu, halka açık piyasa değeri 160 milyon TL 

olan İş Yatırım Ortaklığı kapsam dışında bırakıldığında bu tutarın 8,7 milyon TL 

olduğu görülmekte, halka açık piyasa değerinin düşük olması, daha önce de 

belirtildiği olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin gerçekleştirilmesine yol 

açmaktadır. Bu çerçevede, İMKB’de yatırım ortaklıkları için uygulanmaya başlanan 

ve ileriki dönemlerde Ulusal Pazar ve II. Ulusal Pazar’da işlem gören diğer hisse 

                                                 
89 Madhavan, a.g.e., s.5. 
90 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 15.03.2010 tarih ve 329 sayılı Genelge 
91 Türkiye’de 2010 yılının Ağustos ayında varant piyasalarının devreye girmesiyle varantlar da İMKB’de 
işlem görmeye başlamış olup, varant piyasasında varantı ihraç eden aracı kuruluş piyasa yapıcısı 
olarak faaliyet göstermekte ve çift taraflı alış satış kotasyonu ilan etmektedir.  
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senetlerinde uygulanması da gündeme gelecek piyasa yapıcılığı sisteminin istenen 

sonuca ulaşıp ulaşamayacağına yönelik değerlendirmelere aşağıda değinilecektir. 

 

Menkul kıymetlerin fiyatının oluşumunda ve piyasanın likiditesinin 

sağlanmasında merkezi bir rol üstlenen piyasa yapıcıların işlevleri, 

- Piyasada alım – satım emirlerine ivedilik sağlamak, 

- Fiyat istikrarını sağlamak, 

- Piyasa genelinde ve şirket bazında bireysel yatırımcıya nazaran sahip 

oldukları ayrıcalıklı ve üstün bilgi birikimini kullanarak doğru fiyat oluşumunda 

etkili olmak, 

- Müzayedeci olarak hareket ederek, her seans için biriken tüm emirleri, yani 

piyasadaki toplam arz ve talebi karşılaştırmak suretiyle piyasanın doğru, 

dürüst çalışmasını sağlamak, 

olarak sayılabilmektedir.92 

 

Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için, fiyatın yükselirken piyasa yapıcının 

satışa, fiyat düşerken ise alışa geçmesi gerekmektedir. Bu durumda piyasa 

yapıcının fiyat istikrarını sağlama konusunda isteksiz olacağı düşünülebilir. Ancak, 

piyasa yapıcının fiyat istikrarını sağlayarak piyasaya yeni yatırımcıları çekme şansını 

elde eder. Bu durumda, piyasa yapıcı “sürümden kazanarak” faaliyet karını artırmış 

olacaktır. 

 

Piyasa yapıcı, piyasanın tam merkezindeki aktör olarak, piyasaya ilişkin 

bilgileri, özellikle emir akışlarına ilişkin verileri kolaylıkla toplayıp yorumlayabilme 

imkanına sahiptir. Emir akışı açısından piyasa yapıcının merkezi konumu ve 

portföyünde tuttuğu senetler üzerindeki bilgi birikimi, piyasayı kavrama ve piyasaya 

karşı daha duyarlı olma bağlamında piyasa yapıcıyı daha üstün seviyeye getirir. Bu 

bilgi, piyasa yapıcıların karlılığını artırmakta ve alım – satım marjının daralmasını 

sağlamaktadır. 

 

                                                 
92 Niederhoffer, Victor ve M. Osborne, Market Making and Reversal on the Stock Exchange, Journal 

of the American Statistical Association, Aralık 1966, Cilt 316, s.898. 
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Her ne kadar piyasa yapıcı, konumu nedeniyle bilgiye diğer piyasa 

katılımcılarına nazaran daha yakın olsa da, piyasa yapıcı içerden öğrenenlere karşı 

savunmasızdır. İçerden öğrenenlerle işlem yapma sonucunda piyasa yapıcı zarara 

uğrama riskiyle karşı karşıyadır. Piyasa yapıcılar bundan korunabilmek için alım 

satım marjlarını genişletmektedirler.93 

 

Piyasa yapıcıların faaliyetlerini yürütürken, gerçekleştirdiği işlem miktarından 

bağımsız olarak katlanmak durumunda olduğu kira, vergi, maaş, iletişim giderleri, 

donanım giderleri sabit maliyetleri, Alım – satım işlemlerinin gerçekleşmesi için 

gerekli olan ek harcamalar değişken maliyetleri,  piyasa yapıcının alım – satım 

yaparken pozisyon alabilmesi için portföyünde senet tutmasından kaynaklanan 

maliyet ise stok tutma maliyetini oluşturmaktadır.    

 

İşlem gerçekleştirilen menkul kıymetin işlem hacmi, piyasa yapıcının 

portföyündeki hisse senetlerinin portföyde kalma süresini etkileyecek, bu da alım – 

satım başına sabit olmayan stok taşıma maliyetinin toplamı üzerinde de etki sahibi 

olacaktır. Düşük işlem hacmine sahip menkul kıymetlerde piyasa yapıcı, 

portföyünde fazla değişiklik yapmaz. Çünkü piyasanın sığ olması herhangi bir 

belirsizlik ortamında piyasa yapıcının stok ayarlaması yapması için uygun değildir. 

Bu sebeple, riskten kaçınan piyasa yapıcı portföyünden fazla hisse senedi 

çıkarmayacak, bu da piyasa yapıcının stok taşıma maliyetinin artmasına neden 

olacaktır. İşlem hacminin çok yüksek olduğu bir menkul kıymette ise piyasa 

yapıcının stok ayarlaması yapması için uygun bir piyasa yapısı olacağından stok 

taşıma maliyeti düşük olacaktır.94 Piyasanın rekabet yapısı, stok taşıma maliyeti 

üzerinde etkilidir. Eğer bir menkul kıymet üzerinde çok sayıda piyasa yapıcı varsa 

bu durumda her bir piyasa yapıcı için stok ayarlaması yapmak güçleşeceğinden stok 

taşıma maliyeti artacaktır. Amihud ve Hendelson tarafından 1990 yılında Milano 

Borsası üzerinde yapılan çalışmada piyasa yapıcılığı sistemine de değinilmiş, söz 

konusu sistem piyasada tek başında kullanılmamakla birlikte, volatiliteyi azaltan ve 

piyasaya istikrar sağlayan bir sistem olarak değerlendirilmiştir.95 

 

                                                 
93 Chung, Kee H. ve Seong-Yeon Cho, Security Analysis and Market Making, 2003, s.8, Çevrimiçi: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=459121. 
94 Germain, Laurent ve Fabrice Rousseau, Strategic Market Making and Risk Sharing, 2005, s.7, 
Çevrimiçi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=819745. 
95 Amihud ve Hendelson, a.g.e., s.434. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=459121
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=819745
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3.2. Borsa Kotundan Çıkarma  

Kota alma kavramı şirketlerin paylarının borsada işlem görmelerinin borsa 

tarafından kabul edilmesi anlamına gelmekte olup, şirketlerin borsa dışına alınması 

anlamına gelen kottan çıkarma uygulaması literatürde spesifik olarak 

manipülasyonu engellemek için alınan tedbirler arasında sayılmasa da, kottan 

çıkarmaya konu olan hisse senetlerinin nitelikleri manipülatif işlemlerin önüne geçilip 

geçilmeyeceği konusunda belirleyici olmaktadır. 

 

İktisadi  bir bakış açısı ile şirketlerin kottan çıkarılması iki analitik kategoriye 

ayrılmaktadır. Birinci kategoride, Borsanın kotta yer alan şirket ile ilişkisinin karlı bir 

biçimde kalmasının sağlanması için alınan önlemler yer almaktadır. Zira Borsalar 

için tahtasında devamlı işlem gerçekleşmeyen hisse senetlerinin kotta kalması 

maliyetli olmaktadır. Ayrıca, spesiyalistler veya piyasa yapıcılar için çift yönlü 

kotasyon vermek işlemlerin sadece bilgiye dayanarak gerçekleştiği hisse senetleri 

için zordur. Borsalar varlıklarını alım satımlara dayalı ücretler ile sürdürdükleri için, 

işlem gördükleri Borsaya gelir sağlamayan hisse senetlerinin işlem görmeye devam 

etmeleri iktisadi açıdan anlamlı olmayacaktır96.  

 

Kottan çıkarılmaya için düzenlemeler ayrıca hisse senetlerinin işlem gördüğü 

piyasanın ve Borsanın niteliğini ve ününü korumak amacıyla alınmaktadır. Genel 

olarak bir değerlendirme yapıldığında, bir şirketin hisse senetlerinin Borsa’da işlem 

görmesi neticesinde yatırımcılar ve ihraççılara aralarında Borsa ve piyasa kuralları, 

işlemlerin gözetim ve denetimi ile takas ve  saklama konularında hizmet 

sunulmaktadır. Ayrıca, bir şirketin Borsada işlem görmesinin bir işaret fonksiyonu da 

bulunmaktadır. Borsaların şirketlerin kottan çıkarılması ile ilgili düzenlemelerinin 

bulunması ve gerektiğinde bu düzenlemelere başvurulması işte bu işaret 

fonksiyonunu korumayı sağlamaktadır. Bu fonksiyon neticesinde, Borsanın 

düzenlemelere uymayan şirketleri kottan çıkararak öz düzenleyici kuruluş görevini 

ifa etme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, gerekli koşullar gerçekleştiğinde şirketlerin 

kottan çıkarılacağını bilen yatırımcılar Borsada işlem gören şirketlere yatırım 

yaparken, işlem yaptıkları şirketlerin ilgili kurallara uydukları güvencesini 

taşımaktadırlar. Burada önemli olan soru ise Borsaların düzenlemelerinde yer alan 

                                                 
96 Jonathan Macey, Maureen O’Hara ve David Pompilio, “The Law and Economics of the Delisting 
Process”, Nisan 2005, s.4, Çevrimiçi: http://ideas.repec.org/a/ucp/jlawec/v51y2008i4p683-713.html 

http://ideas.repec.org/a/ucp/jlawec/v51y2008i4p683-713.html
http://ideas.repec.org/a/ucp/jlawec/v51y2008i4p683-713.html
http://ideas.repec.org/a/ucp/jlawec/v51y2008i4p683-713.html
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kottan çıkarma kurallarının ne kadar sıklıkla ve etkinlikle uygulandığıdır.97 Kottan 

çıkarılmaya ilişkin bu temel bilgilere ilave olarak bir sonraki bölümde kottan 

çıkarmaya ilişkin olarak New York ve Hong Kong Borsalarında yer alan 

düzenlemelerine yer verilecektir. 

 

3.2.1. New York Borsası Örneği 

 
New York Borsası’nın kottan çıkarmaya ilişkin kriterleri incelendiğinde, ilk 

olarak hisse senetlerinin yatırımcılar arasındaki dağılımını esas alan Dağılım 

Kriterlerinin bulunduğu görülmektedir.  Söz konusu dağılım kriterlerine göre, ortak 

sayısının 400’den az olması veya Ortak sayısının 1200’den az olması ve  son 12 ay 

itibariyle aylık ortalama işlem miktarının 100.000 adetten az  olması durumunda 

veya halka açık hisse senetlerinin sayısının 600.000’den az olması durumunda ilgili 

şirketin New York Borsası kotundan çıkarılması öngörülmektedir.98 

 

Söz konusu kriterlerden de anlaşılacağı üzere, hisse senetlerinin borsa 

kotunda kalıp kalmamasına karar verilirken öncelikle şirketin ortak sayısına 

bakılmaktadır. Ortak sayısına ilave olarak dikkat edilen başka bir kriter ise 

dolaşımdaki pay sayısı olup, dolaşımdaki pay sayısı hesaplanırken Şirket 

yöneticilerinin, çalışanlarının ve şirket sermayesinin %10’undan fazla paya sahip 

olan kişilerin sahip oldukları paylar dikkate alınmamaktadır. Bir başka deyişle 

şirketin aktif olarak alım satıma konu olabilecek payları şirketin kotta kalması için 

belirleyici olacaktır. Burada şirket ile ilişkili kişiler ve pay sahipleri kapsam dışı 

bırakılarak sermayenin tabana yayılması teşvik edilmektedir.  

 

Ortak sayısı ve dolaşımdaki pay sayısı dikkate alınarak yapılan 

sınıflandırmaya ilave olarak, yapılan başka bir sınıflandırma da belirlenen piyasa 

değeri ve sermayeye dayalı bazı temel sayısal veriler dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Bu kriterler şu şekildedir: 

I. NYSE Kotasyon Yönetmeliği’nin 102C.01 maddesi ve 103.01B 

maddesindeki Gelir Sınıflandırmasına göre işlem görmeye hak kazanan 

                                                 
97 Venkatesh Panchapagesan ve Ingrid M. Warner, “From Pink Slips to Pink Sheets: Market Quality 
Around Delisting from Nasdaq”, Çevrimiçi: 
http://www.bus.wisc.edu/finance/pdfs/Seminar/Spring2005/Angel_Harris_Panchapagesan_Werner_20
04_Nov_02.pdf, 2004, s.5. 
98 Çevrimiçi: New York Borsası  işlem kuralları el kitabı http://nysemanual.nyse.com/ Eylül 2010. 

http://www.bus.wisc.edu/finance/pdfs/Seminar/Spring2005/Angel_Harris_Panchapagesan_Werner_2004_Nov_02.pdf
http://www.bus.wisc.edu/finance/pdfs/Seminar/Spring2005/Angel_Harris_Panchapagesan_Werner_2004_Nov_02.pdf
http://nysemanual.nyse.com/
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bir şirketin 30 gün boyunca Piyasa Değeri ve sermayesi 50 milyon 

doların altında kalan şirket kotta kalma uyum standartlarının altında 

kalmış sayılır. 

II. NYSE Kotasyon Yönetmeliği’nin 102C.01 maddesi ve 103.01B 

maddesindeki Nakit Akım Sınıflandırmasına göre işlem görmeye hak 

kazanan bir şirketin son 30 günde ortalama Piyasa Değeri 250 milyon 

doların altında kalmışsa ve aynı zamanda son 12 ayda toplam gelirleri 20 

milyon doların altında ise veya son 30 günde ortalama Piyasa Değeri 75 

milyon doların altında kalmışsa şirket kotta kalma uyum standartlarının 

altında kalmış sayılır. 

III. NYSE Kotasyon Yönetmeliği’nin 102C.01 maddesi ve 103.01B 

maddesindeki Saf Değer/Gelir Testi Sınıflandırmalarına göre işlem 

görmeye hak kazanan bir şirketin ortalama Piyasa Değeri 375 milyon 

doların altında kalmışsa ve aynı zamanda son 12 ayda toplam gelirleri 15 

milyon doların altında veya son 30 günde ortalama Piyasa Değeri 100 

milyon doların altında kalmışsa şirket kotta kalma uyum standartlarının 

altında kalmış sayılır 

IV. NYSE Kotasyon Yönetmeliği’nin 102C.01 maddesi ve 103.01B 

maddesindeki İlişkili Şirket Testine göre işlem görmeye hak kazanan bir 

şirketin ana ortaklığı veya ilişkili şirketi ile ilgili yönetim hakimiyetinin 

değiştiği durumlarda veya kotta kalma kriterlerinin altına düştüğünde 

veya son 30 günde ortalama Piyasa Değeri 75 milyon doların altında 

kalmışsa ve sermaye 75 milyon doların altında ise şirket kotta kalma 

uyum standartlarının altında kalmış sayılır. 

Yukarıda belirtilen 4 farklı kriterde de New York Borsası tarafından şirketlerin 

sahip olduğu kendi payları dışındaki tüm payları dikkate alınmaktadır. Görüldüğü 

gibi bu kriterler sermaye, piyasa değeri ve gelirler dikkate alınarak, ilgili şirket hangi 

kriter kapsamında borsada işlem görmeye hak kazandıysa o kriter baz alınarak 

belirlenmiştir.  

3.2.2. Hong Kong Örneği 

1997-1998 yıllarında Asya’da yaşanan finansal kriz şirketlerin kurumsal 

yönetime uyum konusunda ne kadar zayıf kaldıklarını gözler önüne sermiştir. 

Kurumsal yönetime uyum konusundaki zayıflık kendisini şirket yönetiminin keyfi 



89 
 

kararlarında ve şirket varlıklarının grup içi şirketler arasında aktarılması, ortaklara 

yeterli açıklama yapılmadan işlem gerçekleştirilmesi ve şirket yöneticilerinin kötü 

yönetimi şeklinde göstermiştir. Bunun sonucunda Hong Kong finansal piyasalarında 

oluşan volatilite konusunda, ilgili düzenleyici otoriteler Hong Kong’un dışa yönelik bir 

finansal merkez olma rolünün korunması amacıyla birtakım önlemler alma gereğini 

duymuşlardır. Bunun sonucunda Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası  ve Hong 

Kong Vadeli İşlemler Borsası, “Hong Kong Borsası ve Takas Kuruluşu” adı altında 

birleştirilmiştir. İlgili dönemde Hong Kong Borsası’nda kuruşluk hisse senedi olarak 

adlandırılan hisse senetlerinin varlığının borsanın uluslar arası alanda bulunmak 

istediği konuma aykırılık teşkil ettiği ve yurtiçi piyasalardaki yatırımcılara da zarar 

verdiği düşünülmekteydi. Ancak Hong Kong’da yürürlükte olan düzenlemeler hem 

bu hisse senetlerindeki manipülasyonu engelleyememekte, hem de ilgili hisse 

senetlerinin kottan çıkarılmasına hizmet etmemekteydi. Bunun önüne geçilmesi 

amacıyla HKEX tarafından 25 Temmuz 2002 tarihinde, şirketlerin borsada 

kotasyonuna, kotasyonunun devamına, şirketlerin sorumluluklarına ve 

sorumluluklarını yerine getirmeyen/ilgili şartları kaybeden şirketlerin kottan 

çıkarılmasına ilişkin bir çalışma yayınlanmıştır. Söz konusu çalışmanın 

yayınlanmasının ardından 26 Temmuz 2002 tarihinde Hong Kong Borsası’nda işlem 

gören kuruşluk hisse senetlerinin halka açık kısmının piyasa değerinde 1,3 milyar 

dolarlık düşüş meydana gelmiştir. Yatırımcıların sahip oldukları hisse senetlerini bir 

an önce ellerinden çıkarmak istemeleri sonucunda hisse senetlerinin fiyatında bir 

önceki günün kapanış fiyatına göre %88’lik bir düşüş meydana gelmiştir.99  

 

Piyasaların kalitesi yatırımcıların güveninin sağlanması için çok büyük önem 

arz etmektedir. Piyasanın kalitesinin temel taşları yerleşmiş ve sağlam bir yasal 

sistemin olması, adalet, şeffaflık kuralına göre işlem yapılan bir borsanın bulunması 

ve ihraççıların belirli standartların üzerinde olmasıdır. Şirketlerin borsalara kote 

olması onların belli bir kalite standardını yakalamış olduklarının bir göstergesidir.  

Şirketlerin belli standartları yakalamış olup olmadıklarının belirli kriterleri 

bulunmaktadır. Bu kriterler nitel ve nicel kriterler olarak sıralanabilmektedir. Nicel 

kriterler objektif bir şekilde değerlendirmeye alınabilen finansal performans ve 

şirketin ortak sayısı, halka açıklık oranı, hisse başına kazanç oranı ve hisse fiyatı 

göstergelerden oluşmaktadır. Nitel kriterler ise şirketin performansına katkısı 

                                                 
99 Chee K. Low, “A Framework for the Delisting of Penny Stocks in Hong Kong” North Carolina 
Journal of International Law&Commercial Regulation, 2004, s.2. 
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bulunan kurumsal yönetime ve düzenlemelere uyum gibi yönetimsel faaliyetlerden 

oluşmaktadır.  

 

Bu amaçla Hong Kong Borsası tarafından yapılan çalışmada da;  

· Şirketlerin borsaya kote olması için gerekli kriterler, 

· Kote olmuş şirketlerin hisse senetlerinin durumlarını devam ettirebilmeleri 

için gerekli şartlar, 

· Kote olmuş şirketlerin yükümlülükleri, 

· Şirketlerin kot dışına çıkarılma koşulları, 

ele alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen bu ana başlıklar kapsamında Hong Kong 

Borsası tarafından yapılan çalışmada öngörülen kriterler ve bu kriterlere ilişkin 

uygulama esasları Ek-4’te verilmekte olup çalışmanın içerisinde ana başlıklara 

aşağıda kısaca yer verilecektir. 

 

i. Şirketlerin Borsaya Kote Olmaları İçin Gerekli Kriterler 

Yapılan çalışmada Borsa’da işlem görmek üzere başvuran şirketlerin 

öncelikle belli bir faaliyet geçmişine ve yönetim-sahiplik yapısının devamlılık 

göstermesinin beklendiği belirtilmektedir. Bunlara ek olarak dönem karının belli bir 

seviyenin üzerinde olması, önceki yılların gelirinin ve nakit akımının sağlıklı olması 

ve işletme sermayesinin yeterliliği kriterinin sağlanması gerekmektedir. Bunlara ek 

olarak şirketlerin halka açık payların değerinin belli bir değerin, halka açıklık oranının 

ise belli bir oranın üzerinde olması, halka açık payların asgari olarak belli sayıda 

yatırımcıya dağılmış olması ve hisse senedinin fiyatının da belli seviyesinin üzerinde 

olması öngörülmektedir. 

 

ii. Borsa’ya Kote Olmuş Şirketlerin Kotta Kalabilmeleri İçin Gerekli 

Şartlar 

Hong Kong’da yürürlükte olan düzenlemelerde şirketlerin taşıması gereken 

nicel kriterler sadece faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli varlıklara sahip olma olarak 

belirlenmiştir. Bu konudaki düzenleme eksikliği şirketlerin belli bir kaliteyi 

yakalamaları için onlara herhangi bir teşvik veya caydırıcılık sağlamadığından, 

ihraççıların nitelikleri Hong Kong’un finansal piyasalar arasındaki itibarı için ciddi bir 

endişe kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla piyasanın genel kalite seviyesinin 
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korunabilmesi amacıyla beklentilerin altında performans gösteren şirketlerin kot 

dışına çıkarılma şartlarının belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla 

birtakım nicel ve nitel kriterler belirlenmiştir. Nitel kriterler şirketin hisse senetlerinin 

tahtasının uzun süre kapatılıp kapatılmadığı, borsa kurallarının ve ilgili 

düzenlemelerin sık sık ihlal edilip edilmediği ve şirketin yasa dışı faaliyetler ile iştigal 

edip etmediğidir. Bu çerçevede yatırımcıların ilgisini çekemeyen ve yatırımcılar 

tarafından kabul edilmeyen düzenlemeler uyum sağlayamayan ve nitelik-nicelik 

kriterlerine uyamayan şirketlerin kendilerini borsa dışında bulmaları mümkün 

olacaktır.  

 

iii. Borsa’ya Kote Olmuş Şirketlerin Yükümlülükleri 

Borsaya kote olan şirketler ilgili borsa ile uyacakları esaslar konusunda bir 

sözleşme imzalarlar. Bu sözleşme ihraççıları bağlayıcı hükümler içerir. Bu 

sözleşmede yer alan yükümlülükler genellikle ihraççının iş ve faaliyetleri ve diğer 

kurumsal yönetim konuları ile ilgilidir. Bu yükümlülüklerin temel amacı ihraççıların 

pay sahipleri hisse senetleri ve şirket konusunda tam olarak bilgilendirmeleridir.  Bu 

yükümlülüklerin adil ve düzgün bir piyasanın varlığı için önemli olduğu dikkate 

alındığında bu yükümlülüklere uyulmaması en sonunda işlem sırasının durdurulması 

ve hisse senetlerinin kot dışına çıkarılması ile sonuçlanacaktır. Bu çerçevede 

yapılan çalışmada borsaya kote olmuş şirketler için yükümlülükler halka açıklık 

oranı, pay sahiplerinin sayısı, muhasebe kayıtlarının zamanında yapılması ve 

borsaya bilgi verilmesi ile ilgilidir  

 

iv. Borsa’da İşlem Gören Şirketlerin Kot Dışına Çıkarılması 

Hong Kong’da mevcut düzenlemelerde Borsa’da bir ihraç çeşitli koşullar 

oluştuğunda kottan çıkarılabilmektedir.100 Kottan çıkarılma genellikle şirketin finansal 

durumunun kötü olması nedeniyle işlem sırasının durdurulması ile başlamaktadır. 

Borsada işlem görme şartları kısmında da belirtildiği gibi çalışmada öngörülen kottan 

çıkarılma şartları ana başlıklar halinde şöyle özetlenebilmektedir: 

- Şirketin belirtilen mali standartları sağlayamaması, 

- Şirketin halka açık kısmının piyasa değerinin öngörülen asgari 

                                                 
100 - Yatırımcıların korunması için gerekli gördüğü durumlarda 
- İhraççı kotasyon yönetmeliğine veya borsa kurallarına uymadığında, 
- Yatırımcıların elinde yetersiz miktarda hisse senedi bulunduğunda, 
- İhraççının faaliyetlerini sürdürmek için yeterli varlığa sahip olmadığına karar verildiğinde, 
- İhraççının faaliyet ve iş alanının kote olmak için yeterli olmadığı kanaatine varıldığında 
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değerin altında kalması, 

- Şirketin borçlarını ödeme konusunda aciz duruma düşmüş olması, 

- Şirket hakkında verilen olumsuz bağımsız denetçi görüşü, 

- Şirketin hisse senedinin fiyatının öngörülen asgari değerin altında 

kalması, 

- Şirketin varlıklarında ve faaliyetlerinde azalma önemli ölçüde azalma 

meydana gelmesi, 

- Şirketin işlem sırasının uzun süreli durdurulması, 

- Şirket tarafından borsa kurallarının devamlı olarak ihlal edilmesi 

 

Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisse senetleri ile ilgili olarak yapılan 

çalışmaya ve bu çalışmada belirlenmiş olan ilkelere yer verilmesinin nedeni, yakın 

zamanda Türkiye’de manipülatif işlemlere konu olma potansiyelleri dikkate alınarak 

hisse senetlerinin sınıflandırılmasına ve borsada işlem gören şirketlerin borsadan 

çıkmalarına ilişkin yapılan düzenlemeler ile karşılaştırma yapılmasını sağlamaktır.  

3.3. Piyasa Sınıflandırması 

Yapay fiyat ve miktar oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla alınacak 

tedbirler arasında piyasalarda işlem gören şirketler ile ilgili bazı kriterlerin temel 

alınarak yapılacak sınıflandırma da yer almaktadır. Yapılacak sınıflandırmalar tek 

başında doğrudan yapay fiyat ve miktar oluşumlarına engel olacak nitelikte olmasa 

da, piyasalarda işlem gören şirketler ile ilgili yatırımcıların doğrudan ve dolaylı olarak 

bilgilendirilmesinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede 

takip eden bölümde öncelikli olarak NASDAQ ve Tokyo Borsası’nda piyasa 

sınıflandırması için belirlenen kriterlere, piyasalarde işlem gören sığ hisse 

senetlerinin tanımlanması ve işlem kurallarının farklılaştırılmasına ilişkin olarak 

ABD’de yapılan kuruşluk hisse senedi düzenlemelerine yer verilecektir.  

3.3.1. NASDAQ Örneği 

ABD’de kurulu NASDAQ bünyesinde halihazırda Global Select Market, 

Global Market ve Capital Market adlı üç farklı piyasa bulunmakta olup dolaşımdaki 

pay sayısı, halka açık piyasa değeri, pay birim fiyatı, ortak sayısı ve piyasa yapıcısı 

sayısı dikkate alınarak bu piyasalarda işlem görmeye kabul edilme ve işlem 
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görmeye devam etme için farklı kriterler belirlenmiştir. Söz konusu piyasalar için ilgili 

piyasada işlem görmeye devam etme/kotta kalma kriterleri aşağıdaki gibidir.101 

i. NASDAQ Global Select Market 

Tablo 7: NASDAQ Global Select Market Kotta Kalma Kriterleri 

 
1. Grup 2. Grup 3. Grup 

Dolaşımdaki Pay Sayısı 750 bin 1,1 mil 1,1 mil 
Halka Açık Piyasa Değeri 5 milyon $ 15 mil $ 15 mil $ 
Fiyat 1 1 1 
Ortak Sayısı 400 400 400 
Piyasa Yapıcı Sayısı 2 4 4 

Kaynak: NASDAQ, Çevrimiçi: http://www.nasdaq.com/about/NGSRequirements.pdf Eylül 2010 

ii. NASDAQ Global Market 

Tablo 8: NASDAQ Global Market Kotta Kalma Kriterleri
102

 

 
1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 

Dolaşımdaki Pay Sayısı 1,1 milyon 1,1 milyon 1,1 milyon 1,1 milyon 
Halka Açık Piyasa Değeri 8 mil $ 18 mil $ 20 mil $ 20 mil $ 
Fiyat 4 4 4 4 
Ortak Sayısı 400 400 400 400 
Piyasa Yapıcı Sayısı 3 3 4 4 

Kaynak: Çevrimiçi: https://listingcenter.nasdaqomx.com/assets/nasdaq_listing_req_fees.pdf 

iii. NASDAQ Capital Market 

Tablo 9: NASDAQ Capital Market Kotta Kalma Kriterleri 

 
1. Grup 2. Grup 3. Grup 

Dolaşımdaki Pay Sayısı 1 milyon 1 milyon 1 milyon 
Halka Açık Piyasa Değeri 15 mil $ 15 mil $ 5 mil $ 
Fiyat 4 4 4 
Ortak Sayısı 300 300 300 
Piyasa Yapıcı Sayısı 3 3 3 

Kaynak: NASDAQ, Çevrimiçi: https://listingcenter.nasdaqomx.com/assets/nasdaq_listing_req_fees.pdf  

NASDAQ düzenlemelerine göre her yılın Ekim ayında NASDAQ Global 

Market’ta yer alan hisse senetleri ile ilgili olarak Global Select Market kriterlerini 

sağlayıp sağlamadıkları konusunda bir değerlendirme yapmaktadır. Ayrıca herhangi 

bir zamanda bir ihraççının talebi üzerine Global Market ve Capital Market’ta yer alan 

hisse senetlerinin Global Select Market’a geçme kriterlerini sağlayıp sağlamadığı 

incelenmekte, eğer kriterler sağlanıyorsa pazar değişikliği gerçekleştirilmektedir.  

3.3.2. Tokyo Borsası Örneği 

İşlem gören hisse senetlerinin sınıflandırılmasına ilişkin bir düzenleme de 

Tokyo Borsası’nda bulunmaktadır. Tokyo Borsası düzenlemelerine göre hisse 

                                                 
101 Çevrimiçi: Nasdaq Listing Standarts&Fees www.nasdaq.com Eylül 2010 
 

http://www.nasdaq.com/about/NGSRequirements.pdf
https://listingcenter.nasdaqomx.com/assets/nasdaq_listing_req_fees.pdf
https://listingcenter.nasdaqomx.com/assets/nasdaq_listing_req_fees.pdf
http://www.nasdaq.com/
http://www.nasdaq.com/
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senetleri iki farklı grupta yer almakta, olup gruplandırmalar pay sayısı, payların 

dağılımı, piyasa değeri, şirketlerin net varlık toplamı, işlem hacmi, kar toplamı ve 

mali tablolar ile ilgili bağımsız denetçi görüşleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Buna 

göre Tokyo Borsası’nda piyasa sınıflandırması şu şekildedir: 

 
Tablo 10: Tokyo Borsası Piyasa Sınıflandırması 

Kriter 

1. Grup 1. Gruptan 2. Gruba geçiş 
1,4,7,8 ile birlikte 5 veya 6'dan birini 
sağlamalı 

Bu kriterlerden herhangi birine 
düşerse 

1 
Kota alınan pay 
sayısı 20.000 birim veya daha fazla  20.000'den az 

2 
Payların 
Dağılımı 

Özel 
Azınlık’ın 
Sahip 
Olduğu 
Paylar103 Toplam Payların %70'i veya daha azı 

 

Pay 
Sahibi 
Sayısı 

30,000 birim:2. 200 30.000 birimden az ise 2.000 
30.000 - 199.999 birim: 2,300 + ilk 30,000 

birimde her 10.000 birim için ilave 100  
30.000 - 199,999 birim: 2,100 
+ her 10.000 birim için 100  

200.000 birim ve daha fazlası: 4.000 + ilk 
200.000 birimde her 20.000 birim için 100 

200.000 - 1.999.999: 3.800 + 
her 30.000 birim için 100 

 

2 milyon birim ve üstü: 9.800 
+her 50.000 birim için 100 

3 
Kota Alınan Piyasa 
Değeri 4 milyar Japon Yeni ve yukarısı 

2 milyar Japon Yeni ve 
aşağısı  

4 Net Varlık Toplamı 1 milyar Japon Yeni ve yukarısı 
 

5 Kar Toplamı 

a.Son iki yılda 
 i. İlk yıl 100 milyon JPY ve üstü 
 

ii. İkinci yıl 400 milyon JPY ve üstü 
 

b.Son üç yılda 
 i. İlk yıl 100 milyon JPY ve üstü 
 

ii. Üçüncü yıl 400 milyon JPY ve üstü 
 

iii. Üç yıl toplamı 600 milyon JPY ve üstü 
 6 Piyasa Değeri 100 milyar JPY ve üstü 
 

7 
Yanlış Açıklama, 
Mali Tablolara 
Olumlu Görüş 
Verilmemesi 

a.Son beş yılda yanlış açıklama 
yapmamış olmak 

 b.Bağımsız denetçi tarafından mali 
tablolar ile ilgili olumsuz görüş verilmemesi 
veya görüş bildirilmekten kaçınılmamış 
olması 

 

8 İşlem Hacmi 
Son üç ayda ortalama aylık işlem 

hacminin 200 birim ve üstü olması 

Son bir yıl içerisinde aylık 
işlem hacminin 40 birim ve 
altında olması 

Kaynak: Tokyo Borsası, Çevrimiçi: http://www.tse.or.jp/english/rules/regulations/index.html, Eylül 2010 

 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 1. grupta yer almak isteyen bir 

şirketin kota alınan pay sayısının 20.000 birimden, net varlık toplamı 1 milyar Japon 

Yeni’nden fazla olması gerekmektedir. Ayrıca son üç ayda ortalama aylık işlem 

                                                 
103 Özel Azınlık’ın (Special Few) sahip olduğu paylar en büyük 10 pay sahibinin sahip olduğu, ihraççı 
ile özel ilişkisi bulunan kişilerin (yöneticilerin) ve şirketin kendi paylarının toplamını ifade etmektedir. 

http://www.tse.or.jp/english/rules/regulations/index.html, Eyl�l 2010
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hacminin 200 birim ve üstü olması gerekmekte ve mali tablolarıyla ilgili bağımsız 

denetçi tarafından olumsuz görüş verilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca, şirket 

mali tablolarında yer alan kar toplamı veya piyasa değeri için belirlenmiş asgari 

tutarı sağlamalıdır. Görüldüğü gibi Tokyo Borsası’nda şirketlerin sınıflandırılması için 

çok koşullu bir yapı bulunmaktadır. 

3.3.3. ABD Kuruşluk Hisse Senedi Düzenlemeleri Örneği 

Amerika Birleşik Devletleri’nde hisse senedi piyasalarında penny stock 

olarak adlandırılan kuruşluk hisse senedi  kavramı genel olarak pay başına 5 doların 

altında bir fiyattan işlem gören hisse senetlerini tanımlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Kuruşluk hisse senetlerinin büyük bir kısmı tezgah üstü piyasalarda 

işlem görmekte olup, bazıları da aralarında yabancı borsaların da bulunduğu 

teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmekte, kurumsal yatırımcılardan ziyade düşük 

tutarlı portföylere sahip olan sermaye piyasaları konusunda fazla bilgi sahibi 

olmayan yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.104 Tezgah üstü piyasalarda işlem 

görmelerinin bir sonucu olarak ABD’de teşkilatlanmış piyasaların kamuyu 

aydınlatma ilkelerine bağlı değildirler.105   

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde hisse senedi piyasalarında penny stock 

olarak adlandırılan kuruşluk hisse senetleri ile ilgili düzenlemeler bu hisse 

senetlerinin işlem gördüğü piyasalar dikkate alındığında doğrudan İMKB’de yer alan 

Ulusal Pazar ve diğer pazarlarda yer alan hisse senetleri ile 

ilişkilendirilememektedir. Ancak kuruşluk hisse senetlerinin tanımı ve kapsamı 

incelendiğinde, kuruşluk hisse senedi tanımında yer alan bazı hisse senetlerinin mali 

yapıları açısından İMKB’de işlem gören şirketler ile ortak özellikler taşıdıkları ve  bu 

çerçevede İMKB’de işlem gören bazı hisse senetlerinin de bu tanımda 

değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır.  

 

ABD’de halka açık küçük ölçekli şirketler için tezgah üstü piyasalar büyük 

önem taşımaktadır. Geçmişte düzenleyici kuruluşlar ve özel sektör analistleri aracı 

kurumların bu piyasalarda gerçekleştirdikleri işlemlerin kanunlara uygunluğu 

konusunda gerekli izleme faaliyetini bu piyasalardaki işlemlerin yeterince şeffaf 

                                                 
104 Donald C Langevoort, Selling Hope, Selling Risk: Some Lessons for Law from Behavioral 
Economics About Stockbrokers and Sophisticated Customers” California Law Review, 1996, s.26 
105 Randolph Beatty, “Impact of the Penny Stock Reform Act of 1990 on the Initial Public Offering 
Market” The University of Chicago The Journal of Law&Economics, 2003, s.2. 
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olmaması dolayısıyla yerine getirememişlerdir. SEC’in denetim birimi tarafından 

yapılan açıklamalarda 1980’li yılların sonuna doğru piyasa manipülasyonu fiillerinde 

olağanüstü bir artış görüldüğü belirtilmekte olup, bu artış kuruşluk hisse senedi 

piyasasının gelişim göstermesi ve büyümesi ile ilişkilendirilmektedir106. Bu 

piyasalardaki işlem gören şirketlerin hisse senetlerinde gerçekleştirilen hileli 

işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla 1990’da “Securities Enforcement Remedies 

and Penny Stock Reform Act” olarak adlandırılan “Sermaye Piyasaları Denetim 

Önlemleri ve Kuruşluk Hisse Senedi Kanunu kabul edilmiştir. İsminden de 

anlaşılacağı üzere Kanun iki ana başlıktan oluşmakta olup, ilk kısımda kuruşluk 

hisse senetleri piyasasında meydana gelen manipülatif nitelikli işlemler ile ilgili temel 

düzenleme ve önlemler, ikinci kısımda ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar 

Komisyonu’na  denetim faaliyetlerindeki gücü ve etkinliğini artırma amacıyla SEC’e 

tanınan yeni yetkiler yer almaktadır.  

 

Düzenlemeler ABD sermaye piyasalarında kuruşluk hisse senetlerinde 

gerçekleştirilen kanuna aykırı işlemleri, aracı kurumlar tarafından yatırımcılara 

kuruşluk hisseler ve ilgili piyasadaki risk konusunda yeterince bilgi verilmesi ve 

kuruşluk senetlerin işlem gördüğü otomatik kotasyon sisteminin devreye sokulup 

piyasadaki şeffaflığın artırılması yoluyla engelleme amacını taşımaktadır.107 

 

Teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören hisse senetlerinin aksine, kuruşluk 

hisse senetlerinin alım ve satımının yapıldığı tek bir fiyat bulunmamaktadır. İlk 

farklılık alım ve satım fiyatları arasındaki farktır. Satım fiyatı, yatırımcının elindeki 

hisse senetlerini satabileceği fiyat, alım fiyatı ise hisse senedinin alabileceği fiyattır. 

Bu iki fiyat arasındaki fiyat farkı, kuruşluk hisse senetlerini teşkilatlanmış piyasalarda 

işlem gören hisse senetlerinden ayırmaktadır. Kuruşluk hisse senetlerinde fiyatı 

belirleyen başka bir faktör de aracı kurumun alım fiyatının üzerine eklediği sabit 

komisyondur. Bu aracı kuruluşların düzgün çalışan likit piyasada arz-talep dengesini 

sağlamaları karşılığında kendilerine yapılan bir bakıma bir ödeme olarak 

değerlendirilebilmekle beraber, sıradan bir yatırımcı için ise yatırım sırasında 

katlanılan ilave bir maliyettir. 

                                                 
106 Kip Schlegel, “Are White-Collar Crimes Overcriminalized? Some Evidence on the Use of Criminal 
Sanctions Against Securities Violators” Western State  University Law Review, 2000/2001, s.8 
107 Dennis O. Hernandez, “Broker Dealer Regulation Under the New Penny Stock Disclosure Rules: An 

Appraisal” Columbia Business Law Review, 1993, s.2. 
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Kuruşluk hisse senetlerine yılda 10 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı ABD’de 

1990’lı yıllarda yatırımcıların usulsüzlükler nedeniyle her yıl yaklaşık olarak 2 milyar 

dolar kaybettikleri ifade edilmektedir.108 SEC aradan geçen dönemde bu 

piyasalardaki gözetim eksikliği nedeniyle piyasalardaki hileli işlemlerden ve 

dolandırıcılıktan haberdar olamadığını kabul etmiştir. Şüphesiz en dikkat çekici 

husus ise, bu piyasalardaki usulsüzlüklerin farkına ancak herhangi bir yatırımcının 

SEC’i durumdan haberdar ettiği ve şikayette bulunduğu zamanlarda varılması 

olmuştur.109 

 

Yapılan incelemelerde tezgah üstü piyasalarda meydana gelen problemlerin 

büyük çoğunluğunun aşağıda sıralanan uygulamalar nedeniyle ortaya çıktığı tespit 

edilmiştir110: 

- İhraççı ile yakın ilişki içinde bulunan bir aracı kurumun ilgili piyasa 

üzerinde hakimiyete sahip olması, 

- Alış ve satışları eşleştirilmesi sonucu oluşan yapay miktar ve fiyat 

hareketleri, başka bir deyişle yapay piyasa oluşturulması,  

- İlgili hisse senetlerine yatırımcıların ilgi göstermesini sağlamak 

amacıyla yalan-yanlış-yanıltıcı haberlerin yayılması, yatırımcılar üzerinde baskı 

kurularak hisse senetlerini almalarının sağlanması,  

- İşlemlere aracılık eden aracı kurumlara işlem tutarları üzerinden 

büyük kazanç sağlanması, 

- Yatırımcılara yoğun baskı uygulanması şeklinde gerçekleştirilen satış 

taktikleri (Boiler room yöntemi), 

- Yaptıkları pazarlama ve satış yöntemleri ile kuruşluk hisse 

senetlerinin fiyatının artmasına yol açan şahıslar ve aracı kurumlar tarafından 

hisselerin bir anda piyasada satılması. 

 

Kuruşluk hisse senedi kurallarının temel mantığı yatırımcıların aracı 

kuruluşlar tarafından ilgili menkul kıymetler hakkında risk bildirimi yapılması yoluyla 

                                                 
108 Joseph I.Goldstein, “Penny Stock Markups and Markdowns” Northwestern University Law 
Review, 1991, s.2. 
109 Hernandez, a.g.e., s.2. 
110 Kevin C.Bartels, “Click Here to Buy the Next Microsoft” The Penny Stock Rules, Online Microcap 
Fraud, and the Unwary Investor” Indiana Law Journal, 2000, s.5. 
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korunması olarak belirlenmiştir.111 Bu kapsamda aşağıda bu kuralların temel 

niteliklerine kısaca yer verilecektir. Kuruşluk hisse senetleri ile ilgili kurallar Menkul 

Kıymetler Kanunu’nun 3a51-1 Kuralında112 ve Menkul Kıymetler Borsası Kanunu 

15g1-g9 maddelerinde113 düzenlenmiştir.  

 

Kuruşluk hisse senedi 3a51-a kuralı kuruşluk hisse senedi tanımında bazı 

menkul kıymetleri bu tanımın kapsamından çıkararak değişiklik yapmakta olup, bu 

kural Kanun’da yer alan kamuyu aydınlatma şartlarını düşük fiyatlı, az alınıp satılan 

ve manipülasyona en çok maruz kalan menkul kıymetlere sınırlamak amacıyla 

yürürlüğe konulmuştur. Bu kurala göre fiyatı 5 doların üstünde olan menkul kıymetler 

ve ihraççısı aşağıdaki özellikleri taşıyan menkul kıymetler kuruşluk hisse senedi 

tanımından çıkarılmaktadır: 

- En az 3 yıldır faaliyette olan ihraççılar için net duran varlıkların 2 

milyon doları üstünde olması, 

- 3 yılın altında bir sürede faaliyette olan ihraççıların için net duran 

varlıkların 5 milyon doların üstünde olması, 

- Son üç sene içerisinde ortalama gelirin en az 6 milyon dolar 

olması.114 

 

15g-1 kuralı bazı menkul kıymetlerdeki işlemleri kapsamdan çıkararak diğer 

Kuruşluk Hisse Senedi Kurallarının uygulama alanını daraltma amacı taşımaktadır. 

SEC tarafından yapılan açıklamada denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin 

manipülatif nitelikli alım satımlara konu olan işlemlere doğru bir şekilde odaklanması 

amacıyla böyle bir adımın atıldığı belirtilmektedir. Bu kurala göre kendi inisiyatifleri 

ile kuruşluk hisse senedinde alım veya satım yapmak isteyen yatırımcıların kuruşluk 

hisse senetleri piyasasında meydana gelebilecek risklerden haberdar oldukları 

varsayılmaktadır.  

 

15g-2 kuralı ise kuruşluk hisse senetleri ile ilgili olarak ayrıntılı kamuyu 

aydınlatma hükümleri getirmektedir. Bu kurala göre yatırımcı kuruşluk hisse 

                                                 
111 Barbara Black, Economic Suicide: The Collission of Ethics and Risk in Securities Law” University 
of Pittsburgh Law Review, 2003, s.6. 
112 Çevrimiçi: http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule3a51-1.html Eylül 2010. 
113 Çevrimiçi: http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/reg15D.html Eylül 2010. 
114Jeffrey J. Hass, “Small Issue Public Offerings Conducted Over the Internet: Are They Suitable for the 
Retail Investor” Southern California Law Review, 1998, s.21. 

http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule3a51-1.html
http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule3a51-1.html
http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule3a51-1.html
http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/reg15D.html
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senetlerinde işlem yapmadan önce bir risk bildirim belgesinin aracı kuruluş 

tarafından yatırımcıya gönderilmeden aracı kuruluşun yatırımcının işlemini 

gerçekleştirmesi kanuna aykırıdır.  15G maddesine göre bildirim dokümanı kuruşluk 

hisse senedinin tanımını, alım-satım fiyatını, aracı kurumun karını ve tek piyasa 

yapıcının rolünü belirtmek zorundadır. Bildirim dokümanı ayrıntılı olsa da 

yatırımcıların yatırım kararlar üzerinde nasıl bir etkide bulunacağı tartışmalıdır.115  

 

15G maddesi bildirim belgesinde yer alması gereken bilgileri açıkça 

belirtmektedir. Bunların en önemlileri aşağıda sıralanmaktadır:116 

- Müşteri temsilcilerinin bir hisse senedinin fiyatının artacağı şeklinde bir söz 

vermesi veya hisse senedinin risksiz olduğunu belirtmesi yasaktır. Ancak, bu 

hükmün etkinliği tartışmalıdır, zira müşteri temsilcisi söz vermek yerine kendi şahsi 

düşüncesini belirtip yatırımcının kararı üzerinde etkili olabilir.  

- Bildirim formunda yatırımcıya yatırım yapacağı şirket konusunda araştırma 

yapması gerektiği belirtilmektedir. Ancak, müşteri temsilcisinin şirket ile ilgili vereceği 

doğru/yanlış bilgiler yatırımcının şirketi araştırmasına gerek kalmamasına yol 

açabilmektedir.  

- Aracı kuruluşların yatırımcılara faaliyet geçmişi olmayan, çok az varlığa 

sahip olan veya belli bir iş amacı bulunmayan şirketlere yatırım yapmamaları 

konusunda uyarı yapmaları gerekmektedir.   

- 15G maddesinde öngörülen uyarı yazısı yatırımcıları kuruşluk hisse 

senetlerinin riskinden ötürü uyarmaktadır. Yapılan uyarı “Yatırımınızın tümünü veya 

bir kısmını bu hisse senetlerine yatırım yapmanızdan dolayı kaybedebilirsiniz. Alım 

satım fiyatları arasındaki büyük farktan dolayı almış olduğunuz hisse senedini 

hemen satamayabilirsiniz.” şeklindedir. Yatırımcı tarafından ayrıca aracı kuruluşa 

almış olduğu hisse karşılığında ödeyeceği karın hissenin fiyatına oranı da dikkate 

alınmalıdır. Ayrıca aracı kurumlar tarafından yatırımcılara ilave risk bildirim formları 

sunulmakta ve yatırımlarından önce bu formları okuyup imzalamaları 

sağlanmaktadır.  

- Alım satım fiyatları ve aracı kuruluşun işlemden elde edeceği komisyon hem 

işlemden önce hem de işlemin gerçekleşmesinden sonra yatırımcıya yazılı onay ile 

sunulmalıdır.  

                                                 
115 Hernandez, a.g.e., s.5. 
116 Hernandez, a.g.e., s.6. 
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- Yatırımcılara sunulacak bildirim formunda ilgili şirketin izahnamesini 

okumaları ve bu tür şirketlerin riskli yatırım araçları olduğunu aklında bulundurmaları 

şeklinde bir uyarı bulunması gerekmektedir.  

Genel olarak kuruşluk hisse senetleri ile ilgili düzenlemeler esas olarak 

kuruşluk hisse senetlerinin halka arzının engellenmesi amacı ile yapılmıştır. 

Düzenlemeler sonucunda 5 doların altında halka arz edilen hisse senetlerinde 

meydana gelen manipülasyon vakalarında azalma görülse de, ihraççılar ve aracı 

kurumların çalışmaları sonucunda halka arz edilen menkul kıymetlerin bu 

sınırlandırmaların dışında kalması sağlanmıştır. Başka bir deyişle hisse senetleri 5 

doların üstünde bir fiyattan halka arz edilmeye başlanmıştır.117 Böylelikle de kuruşluk 

hisse senedi tanımı içerisinde yer almaktan kaçınılmaktadır. Ayrıca, her ne kadar 

ABD’de 1990 yılında kuruşluk hisse senetlerinde gerçekleştirilen manipülatif nitelikli 

işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmış, Sarbanes Oxley 

Kanunu ile SEC’e denetim ve cezalar konusunda yetkiler tanınmış olsa da, 

manipülatif nitelikli ve yatırımcıları zarara uğratıcı işlemlerin önüne geçilememiştir. 

Örnek teşkil etmesi amacıyla yakın tarihte SEC tarafından sonuçlandırılan 

incelemeler doğrultusunda verilen cezalara ilişkin bilgiler Ek-3’te yer almaktadır. 

  

                                                 
117 Beatty, a.g.e., s.9. 
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BÖLÜM :4 

KREDİLİ İŞLEM VE AÇIĞA SATIŞ YASAĞININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Çalışmanın bu bölümünde yapılan gözetim ve denetim çalışmaları sırasında 

görülen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri kapsamında, SPK tarafından kredili 

işlem ve açığa satışa konu menkul kıymetler listesinden çıkarılmış olan hisse 

senetleri ile ilgili tedbirlerin etkinliğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Kredili işlem 

ve açığa satışa konu menkul kıymetler listesinden çıkarılma ilgili hisse senetlerinde 

görülen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri kapsamında, kredili işlem ve açığa 

satışın hisse senedinde volatiliteye yol açması ve manipülatif nitelikli işlemleri 

kolaylaştırması nedeniyle volatiliteyi azaltmak ve ilgili hisse senedinin ilgili 

Endekslere paralel hareketlerinin sağlanması amacıyla alınmaktadır. Bu çerçevede, 

çalışmada SPK tarafından alınan kararlar doğrultusunda kredili işlem ve açığa 

satışa konu menkul kıymetler listesinden çıkarılan hisse senetlerinin tedbir öncesi ve 

tedbir sonrası dönemleri ile çalışmanın hazırlanmasından önceki son 44 gündeki 

performansları ve bu performansların İMKB 100 Endeksi ile karşılaştırılmasına yer 

verilecektir. İlgili tedbire konu olan hisse senetlerinin bir kısmı İMKB 100’de yer 

almasa da, karşılaştırma ölçütü olarak İMKB 100’ün seçilmesinin nedeni İMKB 100 

Endeksi’nin İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin performanslarının ölçülmesi için 

ideal hisse senedi sepeti konumunda olmasıdır.  

 

Açığa satışa getirilen sınırlamaların piyasaya etkisi üzerine yapılan yakın 

tarihli çalışmalardan bir tanesi Lobanova ve Hamid’e (2008) aittir. Söz konusu 

çalışma SEC tarafından 19 Eylül tarihinde finans sektöründe yer alan 799 hisse 

senedinde açığa satışın yasaklanıp, söz konusu yasağın 8 Ekim 2008 tarihinde 

kaldırılması arasında geçen dönem içerisinde ilgili hisse senetlerinin likidite, 

volatiliteleri ve piyasa etkinliğini konu almıştır. Çalışmada, açığa satışın yasaklandığı 

hisse senetlerinde öncelikli olarak likiditenin düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. İkincil 

bulgular ise ilgili hisse senetlerinde işlem hacminin azaldığı ve getirilerin 

volatilitesinin arttığı yönünde olmuştur. Amerikan piyasalarına ilişkin olarak yapılan 

bu çalışmada, finansal kriz döneminde de olsa, açığa satışa getirilen sınırlamaların 

piyasa etkinliğine olumsuz etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır118.  

 

                                                 
118 Olesya Lobanova, Shahid S. Hamid ve Arun J. Prakash, “The Impact of Short -Sale Restrictions on 
Volatility, Liquidity, and Market Efficiency: the Evidence from the Short-Sale Ban in the U.S.”, 2009, s.2 
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Miller tarafından 1977 yılında yapılan bir çalışmada ise, açığa satışa izin 

verilmediği durumda hisse senedi fiyatlarının daha olumlu bir şekilde fiyatlandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada, kötümser yatırımcıların açığa satış 

sınırlamalarının olduğu durumda piyasadan çekildiği ve bunun da hisse senedi pay  

fiyatlarına olumlu etkide bulunduğu vurgulanmıştır119. 

 

Diamond ve Verrecchia tarafından 1987 yılında yapılan çalışmada ise, açığa 

satışın olmadığı durumda fiyatların bilgiye daha uzun bir sürede adapte olduğu ve 

bu yüzden de likiditenin düştüğü bir teorik model üzerinde durulmuştur.120 Chang, 

Cheng ve Yu tarafından 2007 yılında Hong Kong Borsası üzerinde yapılan 

çalışmada, açığa satışın getirilerin volatilitesinde artışa yol açtığı vurgulanmıştır.121 

Henry ve McKenzie tarafından 2006 yılında yine Hong Kong Borsası üzerinde 

yapılan çalışmada da açığa satışın getirilerin volatilitesinde artışa yol açtığı 

belirlenmiştir.122  

 

Boehmer, Jones ve Zhang tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada, 2008 

yılında ABD’de finans sektörü hisse senetlerinde açığa satışa getirilen sınırlamaların 

volatiliteyi artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmada da gün içi volatilite 

hisse senedinin gün içerisinde işlem gördüğü en yüksek fiyattan en düşük fiyatın 

çıkarılıp, ağırlıklı ortalama fiyata bölünmesiyle bulunmuş olup, SEC tarafından açığa 

satış listesinden çıkarılan hisse senetlerinin geçici yasak öncesi gün içi volatiliteleri 

ortalama %6,12 iken, yasak sonrası %11,61’e yükseldiği görülmüştür. Çalışmada 

açığa satış yasağının ardından ilgili hisse senetlerinin fiyatlarında artış 

gözlemlendiği belirtilmiş ve aslında bu uygulama ile SEC’nin hisse senedi fiyatlarını 

yapay olarak yükselttiği ifade edilmiştir. Getirilen kısmi açığa satış yasağı ile piyasa 

genelindeki açığa satış aktivitesinin %65 düştüğü, açığa satışa konu hisse 

senetlerine ilişkin alım satım fiyatları arasındaki fark ve gün içi volatilite gibi piyasa 

kalitesinin göstergelerinde zayıflama görüldüğü de çalışmanın sonuçları arasında 

yer almaktadır.123  

                                                 
119 E.M. Miller, Risk, uncertainty, and divergence of opinion, Journal of Finance 32, s.1151-1168 
120 Diamond, D.W. and R.E. Verrecchia, “Constraints on short-selling and asset price adjustment to  
private information”, 1987 Journal of Financial Economics 18, s.277-312 
121 Chang, E.C., J.W. Cheng, and Y. Yu, “Short-sales constraints and price discovery: Evidence from 
the Hong Kong Market” Journal of Finance 62 (5), 2007, 2097–2121. 
122 Henry, O. T. and M. McKenzie, 1The impact of short selling on the price-volume relationship: 
Evidence from Hong Kong”, Journal of Business 79, No. 2, 2006, 671-691. 
123 E. Boehmer, C. Jones ve Xiaoyan Zhang, “Shackling Short Sellers: The 2008 Shorting Ban”, 2009, 
s.19, Çevrimiçi: http://business.rutgers.edu/files/fe_seminars_10_08_10.pdf Eylül 2010 

http://business.rutgers.edu/files/fe_seminars_10_08_10.pdf
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Açığa satışın yasaklanmasının piyasa etkinliği üzerindeki etkilerine ilişkin 

yapılmış çalışmalara ilave olarak, kredili işlemlerin volatilite üzerindeki etkisi konulu 

yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus dünya 

çapında sermaye piyasalarında piyasada genellikle açığa satış işlemlerine yasak 

getirildiği, kredili işlem yasağının da açığa satış gibi geçici yasağa konu olan bir 

uygulama olmadığı hususudur. Bir başka deyişle, kredili işlemler genel olarak 

piyasada ya izin verilen ya da tamamıyla izin verilmeyen bir uygulamadır. Burada 

Türk sermaye piyasalarındaki geçici kredili işlem yasağı uygulamasının da farklı 

yönü ortaya çıkmaktadır.  

 

Kredili işlemlerin volatilite üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalardan bir tanesi 

Setzu ve Marchesi’ye (2006) aittir. Söz konusu çalışmada açığa satış ve kredili 

işlem sınırlamaları birlikte değerlendirilmiş ve bunun sonucunda kredili işlem ve 

açığa satışların volatiliteyi artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.124 Hardouvelis tarafından 

1988  yılında yapılan çalışmada ise, hisse senedi volatilitesi ile kredili işlemlerdeki 

teminat oranı arasında ters yönlü ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka 

bir deyişle, çalışmaya göre volatiliteyi kontrol altına almak için teminat oranlarında 

değişiklik yapılması uygun görülmüştür.125 

 

Açığa satış ve kredili işlem yasaklarının etkinliğine ilişkin literatürden de 

anlaşılacağı üzere, genellikle açığa satış yasağının piyasa etkinliğine zarar verdiği 

belirtilmekle birlikte, volatilite ve fiyat üzerindeki etkisi ile ilgili tartışmalarda tedbirin 

getirildiği piyasaların yapısının dikkate alınması gerekmektedir. Zira, ABD’de SEC 

tarafından finans sektöründeki hisse senetlerinde getirilen açığa satış yasağı hisse 

senetleri fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi engellemek amacıyla getirilmiş ve bunun 

sonucunda da fiyatlarda geçici yükseliş sağlanırken, piyasanın etkinliğinden taviz 

verilmiştir. İMKB’de işlem gören hisse senetleri ile ilgili açığa satış ve kredili işlem 

yasağı ise, ABD’nin tam tersine, genellikle piyasası sığ hisse senetlerinde 

açıklanamayan yüksek işlem hacmi ve yüksek fiyat artışı dönemlerinde 

                                                 
124 A. Setzu ve M. Marchesi, “The Effects of Short-Selling and Margin Trading: a Simulation 
Analysis”,DIEE, University of Cagliari, 2006, s.16, Çevrimiçi: 
http://gillesdaniel.com/pub/workshops/Torino-July2006/slides/Setzu.pdf 
125 Gikas A. Hardouvelis, Margin requirements and stock market volatility. Quarterly Review, 
(Sum):80–89, 1988 

http://gillesdaniel.com/pub/workshops/Torino-July2006/slides/Setzu.pdf
http://gillesdaniel.com/pub/workshops/Torino-July2006/slides/Setzu.pdf
http://gillesdaniel.com/pub/workshops/Torino-July2006/slides/Setzu.pdf
http://gillesdaniel.com/pub/workshops/Torino-July2006/slides/Setzu.pdf
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uygulanmaktadır. Bu nedenle de İMKB ile ilgili çalışmalarda ABD ve diğer gelişmiş 

piyasalarda ulaşılan sonuçlara paralel sonuçlar beklenmemelidir.  

4.1. SPK Tarafından Kredili İşlem ve Açığa Satışa Listesinden 

Çıkarılan Hisse Senetleri 

 
Çalışmada SPK tarafından kredili işlem ve açığa satışa konu menkul 

kıymetler listesinden çıkarılma tedbirinin getirilme tarihinden önceki ve sonraki 44 

işlem günü ile hisse senedinin son 44 işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 

dönemi baz alınarak, ilgili hisse senetlerinin günlük ortalama getirisi, İMKB 100 

Endeksinin günlük ortalama değişimi, hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatının ve 

İMKB 100 Endeksinin günlük değişiminin standart sapmaları ve hisse senedinin 

ağırlıklı ortalama fiyatındaki değişim ve ile İMKB 100 Endeksinin günlük değişimi 

arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiştir. 126 Öncelikli olarak söz konusu 

tedbirlerin getirildiği hisse senetleri ve tedbirleri getirilme tarihleri aşağıdaki tabloya 

çıkarılmıştır. 

 
Tablo 11: SPK Tarafından Kredili İşlem ve Açığa Satış Listesinden Çıkarılan Hisse Senetleri 

ŞİRKET ADI – HİSSE SENEDİ KODU SPK KARAR TARİHİ 

 
Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUMTK)  

 
29.07.2004  

 
ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticareti A.Ş.  (CBSBO)  

 
26.05.2005  

 
Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.127 (OKANT) 

 
06.02.2006  

 
Frigo Pak Gıda Maddeleri San.ve Tic.A.Ş. (FRIGO) 

 
21.09.2007  

 
Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BISAS) 

 
28.09.2007  

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM)  
28.09.2007  

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) 04.07.2008  
Denizbank A.Ş. (DENIZ) 24.07.2008  
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. (BJKAS.E) 05.10.2009  

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere halihazırda 9 hisse senedi kredili 

işlem ve açığa satış yasağı kapsamında yer almaktadır. Söz konusu hisse 

senetlerine ilave olarak Ersu Meyve ve Gıda Sanayi hisse senedi de SPK’nın 

08.03.2007 tarihli kararı ile söz konusu sınırlama kapsamına alınmış, SPK’nın 

10.03.2010 tarihli kararı ile de bu kapsamdan çıkarılmıştır. Kredili işlem ve açığa 

satış yasağı tedbirinin etkinliğinin tespit edilmesi amacıyla Ersu hisse senedi de 

                                                 
126 İMKB Veri Bankası, Çevrimiçi: http://imkb.gov.tr/Data/StocksData.aspx, Eylül 2010 
127 Okan Tekstil hisse senedi sadece kredili işleme konu menkul kıymetler listesinden çıkarılmıştır. 

http://imkb.gov.tr/Data/StocksData.aspx
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çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Burada ilave edilmesi gereken başka bir husus 

da SPK’nın 23.07.2010 tarihli kararı kapsamında B ve C gruplarında yer alan hisse 

senetlerinin kredili işlem ve açığa satışa konu olamayacağı husus dikkate alınarak 

SPK’nın 23.09.2010 tarihli kararı ile daha önce kredili işlem ve açığa satışa konu 

menkul kıymetler listesinden çıkarılmış olan yukarıdaki hisse senetlerinin tekrar söz 

konusu listeye dahil edilmiş olmasıdır. Söz konusu hisse senetlerinden Tümteks ve 

ÇBS Boya incelemenin yapıldığı dönemleri de içeren tarihlerde Gözaltı Pazarı’nda 

işlem gördükleri ve işlem saatleri 1 saat ile sınırlı oldukları için sağlıklı bir 

karşılaştırma yapılması amacıyla çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. 

 

Söz konusu hisse senetlerinden Okan Tekstil’in ve İMKB 100 Endeksi’nin 

kredili işlem yasağı tedbirinden önceki ve sonraki 44 işlem günü ile  hisse senedinin 

son 44 işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 dönemindeki standart sapma, AOF 

değişim ve korelasyon verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 
Tablo 12: Okan Tekstil Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 

OKAN TEKSTİL 
Tedbir Öncesi Veriler Tedbir Sonrası Veriler Son 44 gün 

3,477 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 2,891 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 1,172 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 
1,427 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 1,804 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 0,864 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 
 0,164 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 0,021 Hisse Ort. AOF Değişim (%) -0,205 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 
0,418 İMKB 100 Ort. Değişim (%) -0,133 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,213 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 
0,125 Korelasyon 0,325 Korelasyon 0,319 Korelasyon 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Okan Tekstil hisse senedine getirilen 

kredili işlem yasağından önce hisse senedi AOF değişiminin standart sapması 3,47, 

İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 1,427 olarak gerçekleşmiştir. Söz 

konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 Endeksi’nin değişimi 

arasında korelasyon 0,125 olmuştur. Okan Tekstil hisse senedine getirilen kredi 

işlem yasağından sonra ise, hisse senedi AOF’sindeki değişimin standart sapması 

2,89, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 1,80 olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 Endeksi’nin 

değişimi arasında korelasyon ise 0,325 olmuştur. Çalışma tarihi itibariyle hisse 

senedinin işlem gördüğü son 44 işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 döneminde 

ise standart sapma 1,17, korelasyon 0,319 olmuştur. 

 

Frigo hisse senedi için ve İMKB 100 Endeksi’nin kredili işlem ve açığa satış 

yasağı tedbirinden önceki ve sonraki 44 işlem günü ile  hisse senedinin son 44 işlem 
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gününü içeren 05.07-03.09.2010 dönemindeki standart sapma, AOF değişim ve 

korelasyon verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Tablo 13: Frigo Gıda Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 
FRİGO 

Tedbir Öncesi Veriler Tedbir Sonrası Veriler Son 44 gün 
6,556 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 3,513 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 3,508 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 
2,554 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 1,647 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 0,865 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 
1,465 Hisse Ort. AOF Değişim (%) -0,144 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 0,194 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 
0,073 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,025 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,209 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 
-0,130 Korelasyon 0,216 Korelasyon 0,058 Korelasyon 

 
 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Frigo Gıda hisse senedine getirilen 

kredili işlem ve açığa satış yasağından önce hisse senedi AOF değişiminin standart 

sapması 6,55, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 2,55 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 

Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ters yönlü -0,135 olmuştur. Frigo Gıda 

hisse senedine getirilen kredi işlem yasağından sonra ise, hisse senedi AOF’sindeki 

değişimin standart sapması 3,51, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 

1,64 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile 

İMKB 100 Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ise 0,216 olmuştur. Çalışma 

tarihi itibariyle hisse senedinin işlem gördüğü son 44 işlem gününü içeren 05.07-

03.09.2010 döneminde ise standart sapma 3,50, korelasyon ise 0,058 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Bisaş Tekstil hisse senedi için ve İMKB 100 Endeksi’nin kredili işlem ve 

açığa satış yasağı tedbirinden önceki ve sonraki 44 işlem günü ile  hisse senedinin 

son 44 işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 dönemindeki standart sapma, AOF 

değişim ve korelasyon verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 
Tablo 14: Bisaş Tekstil Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 

Bisaş Tekstil 
Tedbir Öncesi Veriler Tedbir Sonrası Veriler Son 44 gün 

7,466 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 2,854 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 5,134 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 
2,368 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 1,685 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 0,865 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 
-1,017 Hisse Ort. AOF Değişim (%) -0,386 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 0,950 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 
0,135 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,078 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,209 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 
0,007 Korelasyon 0,359 Korelasyon -0,378 Korelasyon 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Bisaş Tekstil hisse senedine getirilen 

kredili işlem ve açığa satış yasağından önce hisse senedi AOF değişiminin standart 

sapması 7,46, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 2,36 olarak 
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gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 

Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon 0,007 olmuştur. Bisaş Tekstil hisse 

senedine getirilen kredi işlem yasağından sonra ise, hisse senedi AOF’sindeki 

değişimin standart sapması 2,85, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 

1,685 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi 

ile İMKB 100 Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ise 0,359 olmuştur. Çalışma 

tarihi itibariyle hisse senedinin işlem gördüğü son 44 işlem gününü içeren 05.07-

03.09.2010 döneminde ise standart sapma 5,13, korelasyon ise ters yönlü şekilde 

0,378 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Sönmez Pamuklu hisse senedi için ve İMKB 100 Endeksi’nin kredili işlem ve 

açığa satış yasağı tedbirinden önceki ve sonraki 44 işlem günü ile  hisse senedinin 

son 44 işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 dönemindeki standart sapma, AOF 

değişim ve korelasyon verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 
Tablo 15: Sönmez Pamuklu Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 

SÖNMEZ PAMUKLU 
Tedbir Öncesi Veriler Tedbir Sonrası Veriler Son 44 gün 

7,520 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 4,986 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 1,833 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 
2,368 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 1,685 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 0,865 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 
1,278 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 0,322 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 0,017 Hisse Ort. AOF Değişim (%) 
0,135 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,078 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,209 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 
0,265 Korelasyon 0,308 Korelasyon -0,027 Korelasyon 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Sönmez Pamuklu hisse senedine 

getirilen kredili işlem ve açığa satış yasağından önce hisse senedi AOF değişiminin 

standart sapması 7,52, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 2,36 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 

Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon 0,265 olmuştur. Sönmez Pamuklu hisse 

senedine getirilen kredi işlem yasağından sonra ise, hisse senedi AOF’sindeki 

değişimin standart sapması 4,98, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 

1,68 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile 

İMKB 100 Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ise 0,308 olmuştur. Çalışma 

tarihi itibariyle hisse senedinin işlem gördüğü son 44 işlem gününü içeren 05.07-

03.09.2010 döneminde ise hisse senedinin standart sapması 1,83 olurken, 

korelasyon ise ters yönlü olarak -0,027 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Kütahya Porselen hisse senedi için ve İMKB 100 Endeksi’nin kredili işlem ve 

açığa satış yasağı tedbirinden önceki ve sonraki 44 işlem günü ile  hisse senedinin 
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son 44 işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 dönemindeki standart sapma, AOF 

değişim ve korelasyon verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 
Tablo 16: Kütahya Porselen Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 

KÜTAHYA PORSELEN 
Tedbir Öncesi Veriler Tedbir Sonrası Veriler Son 44 gün 

8,078 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 4,491 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 0,919 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 
1,497 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 2,092 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 0,865 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 
1,522 Hisse Ort. -0,778 Hisse Ort. -0,129 Hisse Ort. 
-0,509 İMKB 100 Ort. 0,248 İMKB 100 Ort. 0,209 İMKB 100 Ort. 
-0,039 Korelasyon 0,217 Korelasyon 0,075 Korelasyon 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Kütahya Porselen hisse senedine 

getirilen kredili işlem ve açığa satış yasağından önce hisse senedi AOF değişiminin 

standart sapması 8,078, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 1,497 

olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 

100 Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ters yönlü 0,039 olmuştur. Kütahya 

Porselen hisse senedine getirilen kredi işlem yasağından sonra ise, hisse senedi 

AOF’sindeki değişimin standart sapması 4,49, İMKB 100 Endeksi değişiminin 

standart sapması 2,092 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse 

senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ise 

0,217 olmuştur. Çalışma tarihi itibariyle hisse senedinin işlem gördüğü son 44 işlem 

gününü içeren 05.07-03.09.2010 döneminde ise hisse senedinin standart sapması 

0,919 olurken, korelasyon ise 0,075 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Denizbank hisse senedi için ve İMKB 100 Endeksi’nin kredili işlem ve açığa 

satış yasağı tedbirinden önceki ve sonraki 44 işlem günü ile hisse senedinin son 44 

işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 dönemindeki standart sapma, AOF değişim 

ve korelasyon verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 
Tablo 17: Denizbank Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 

DENİZBANK 
Tedbir Öncesi Veriler Tedbir Sonrası Veriler Son 44 gün 

7,234 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 5,689 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 1,855 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 
1,818 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 2,871 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 0,865 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 
2,966 Hisse AOF Ort. Değişim (%) -0,325 Hisse AOF Ort. Değişim (%) -0,044 Hisse AOF Ort. Değişim (%) 
-0,042 İMKB 100 Ort. Değişim (%) -0,367 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,209 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 
0,393 Korelasyon 0,345 Korelasyon 0,207 Korelasyon 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Denizbank hisse senedine getirilen 

kredili işlem ve açığa satış yasağından önce hisse senedi AOF değişiminin standart 

sapması 7,234 İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 1,818 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 
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Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon 0,393 olmuştur. Denizbank hisse 

senedine getirilen kredi işlem yasağından sonra ise, hisse senedi AOF’sindeki 

değişimin standart sapması 5,689, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 

2,872 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi 

ile İMKB 100 Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ise 0,345 olmuştur. Çalışma 

tarihi itibariyle hisse senedinin işlem gördüğü son 44 işlem gününü içeren 05.07-

03.09.2010 döneminde ise hisse senedinin standart sapması 1,855 olurken, 

korelasyon ise 0,207 olarak gerçekleşmiştir.  

Beşiktaş hisse senedi için ve İMKB 100 Endeksi’nin kredili işlem ve açığa 

satış yasağı tedbirinden önceki ve sonraki 44 işlem günü ile hisse senedinin son 44 

işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 dönemindeki standart sapma, AOF değişim 

ve korelasyon verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 
Tablo 18: Beşiktaş Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 

BEŞİKTAŞ 
Tedbir Öncesi Veriler Tedbir Sonrası Veriler Son 44 gün 

5,225 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 3,430 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 4,288 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 
1,569 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 1,621 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 0,864 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 
0,263 Hisse AOF Ort. Değişim (%) -0,116 Hisse AOF Ort. Değişim (%) 1,523 Hisse AOF Ort. Değişim (%) 
0,279 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,005 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,213 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 
0,123 Korelasyon 0,220 Korelasyon -0,141 Korelasyon 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Beşiktaş hisse senedine getirilen 

kredili işlem ve açığa satış yasağından önce hisse senedi AOF değişiminin standart 

sapması 5,225 İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 1,569 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 

Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon 0,123 olmuştur. Beşiktaş hisse senedine 

getirilen kredi işlem yasağından sonra ise, hisse senedi AOF’sindeki değişimin 

standart sapması 3,43, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 1,62 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 

Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ise 0,22 olmuştur. Çalışma tarihi itibariyle 

hisse senedinin işlem gördüğü son 44 işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 

döneminde ise hisse senedinin standart sapması 4,288 olurken, korelasyon ise ters 

yönlü -0,141 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Halihazırda kredili işlem ve açığa satış yasağı devam eden hisse senetlerinin 

standart sapma ve korelasyon verilerine ilave olarak, SPK’nın kararı doğrultusunda 

açığa satış ve kredili işleme konu olabilecek menkul kıymetler listesinden 

09.03.2007 tarihinde çıkarılan ve söz konusu listeye 11.03.2010 tarihinde dahil 
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edilen Ersu Gıda’ya ilişkin verilerde aşağıya çıkartılmıştır. Ersu Gıda ile ilgili analizde 

hisse senedinin kredili işlem ve açığa satış yasağından önce ve sonraki durumu ile, 

yasağın kaldırılmasından hemen önce ve sonraki durumu incelenmiştir. 

 
Tablo 19: Ersu Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 

ERSU 
Tedbir Öncesi Veriler Tedbir Sonrası Veriler Son 44 gün 

4,609 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 3,061 Std. Sapma Hisse AOF Değişim 1,624 Std. Sapma Hisse 
1,762 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 1,388 Std. Sapma İMKB 100 Değişim 0,864 Std. Sapma İMKB 100 
1,059 Hisse AOF Ort. Değişim (%) -0,145 Hisse AOF Ort. Değişim (%) 0,007 Hisse Ort. 
0,622 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,055 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,213 İMKB 100 Ort. 
0,142 Korelasyon 0,334 Korelasyon 0,220 Korelasyon 

      10.03.2010 Öncesi Veriler 10.03.2010 Sonrası Veriler 

2,671 Std. Sapma Hisse 4,091 
Std. Sapma Hisse 
  

1,628 Std. Sapma İMKB 100 1,834 
Std. Sapma İMKB 100 
  

0,317 Hisse Ort.AOF Değişim (%) 1,198 Hisse Ort.AOF Değişim (%) 
-0,080 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 0,231 İMKB 100 Ort. Değişim (%) 
0,277 Korelasyon 0,055 Korelasyon 

 
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Ersu hisse senedine getirilen kredili 

işlem ve açığa satış yasağından önce hisse senedi AOF değişiminin standart 

sapması 4,609, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 1,762 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 

Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon 0,142 olmuştur. Ersu hisse senedine 

getirilen kredi işlem yasağından sonra ise, hisse senedi AOF’sindeki değişimin 

standart sapması 3,06, İMKB 100 Endeksi değişiminin standart sapması 1,38 olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde hisse senedinin AOF değişimi ile İMKB 100 

Endeksi’nin değişimi arasında korelasyon ise 0,334 olmuştur. Çalışma tarihi 

itibariyle hisse senedinin işlem gördüğü ve hisse senedinin kredili işlem ile açığa 

satışa konu olabildiği son 44 işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 döneminde ise 

hisse senedinin standart sapması 1,624 olurken, korelasyon ise 0,220 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

Yukarıdaki tabloda dikkati çeken başka bir husus da kredili işlem ve açığa 

satış yasağının kaldırılmasının öncesi ve sonrasında Ersu hisse senedine ilişkin 

verilerdir. Tablodan da görüleceği üzere hisse senedindeki kredili işlem ve açığa 

satış yasağının kaldırılmasından önce hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatının 

değişiminin standart sapması 2,67 ve İMKB 100 Endeksi değişimine korelasyonu 

0,277 iken, kredili işlem ve açığa satışa ilişkin yasağın ardından ağırlıklı ortalama 

fiyatının değişiminin standart sapması 4,09 ve İMKB 100 Endeksi değişimi ile 

korelasyonu 0,055 olarak gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle kredili işlem ve açığa 
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satış yasağının kalkmasının ardından hisse senedinin volatilitesinde artış 

gözlemlenirken, İMKB 100 Endeksi’ndeki değişim ile korelasyonda kayda değer 

azalma gözlemlenmiştir.  

 

Kredili işlem ve açığa satış yasağına konu olan hisselerin volatilite ve İMKB 

100 Endeksi ile ilişkisine ilave olarak İMKB’nin işlem hacmi ve halka açık piyasa 

değeri açısından en yüksek hisse senedi olan Garanti Bankası’nın 05.07-03.09.2010 

dönemine ilişkin analiz aşağıda yer almaktadır. 

 
Tablo 20: Garanti Bankası Hisse Senedine İlişkin İstatistikler 

1,744 Std. Sapma Hisse 
0,864 Std. Sapma İMKB 100 
0,221 Hisse Ort. 
0,192 İMKB 100 Ort. 
0,734 Korelasyon 

 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 05.07-03.09.2010 döneminde 

Garanti Bankası hisse senedinin AOF’sindeki değişimin standart sapması 1,74 

olarak gerçekleşmiş, hisse senedinin AOF’sindeki değişimin İMKB 100 

Endeksi’ndeki değişime korelasyonu ile 0,734 olmuştur.  

 

Söz konusu hisse senetlerinin AOF değişim standart sapma ve İMKB 100 

Endeksi değişimi ile korelasyonuna ilave olarak, çalışma kapsamında incelenen 

başka bir husus hisse senetlerinin açığa satış ve kredili işlemlere konu olmalarının 

yasaklanmasından önce ve sonrasındaki dönemlere ilişkin gün için oynaklıklarının 

(intraday volatility) hesaplanmasıdır. Gün içi oynaklık hisse senedinin gün içerisinde 

işlem gördüğü en yüksek fiyattan en düşük fiyatın çıkarılıp, ağırlıklı ortalama fiyata 

bölünmesiyle bulunmuştur. Bu çerçevede, hisse senetlerinin kredili işlem ve açığa 

satış yasağı tedbirinden önceki ve sonraki 44 işlem günü ile  hisse senedinin son 44 

işlem gününü içeren 05.07-03.09.2010 dönemine ilişkin gün içi oynaklık oranları 

aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır:128 

 
Tablo 21: Hisse Senetlerinin Gün İçi Oynaklık Oranları 

Bisaş Beşiktaş Denizbank 
1. Dönem 10,23% 1. Dönem 5,12% 1. Dönem 6,36% 
2. Dönem 4,80% 2. Dönem 4,52% 2. Dönem 8,59% 

                                                 
128 1. dönem kredili işlem ve açığa satış yasağından önceki 44 işlem gününü, 2. dönem kredili işlem ve 
açığa satış yasağından sonraki 44 işlem gününü ifade etmektedir. Ersu hisse senedi için 2010-1 

dönemi kredili işlem ve açığa satış yasağının kaldırılmasından önceki 44 işlem gününü, 2010-2 ise 

yasağın kaldırılmasından sonraki 44 işlem gününü ifade etmektedir.  



112 
 

Bisaş Beşiktaş Denizbank 
05.07-03.09.2010 7,39% 05.07-03.09.2010 6,09% 05.07-03.09.2010 3,37% 

Frigo Kütahya Porselen Okan Tekstil 
1. Dönem 9,68% 1. Dönem 7,94% 1. Dönem 5,39% 
2. Dönem 4,88% 2. Dönem 6,81% 2. Dönem 4,82% 
05.07-03.09.2010 4,60% 05.07-03.09.2010 2,37% 05.07-03.09.2010 3,10% 

Sönmez Pamuklu Ersu 
1. Dönem 8,45% 1. Dönem 5,97% 2010-2 6,25% 
2. Dönem 6,69% 2. Dönem 4,37% 

  05.07-03.09.2010 2,94% 2010-1 4,40% 
   

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Denizbank dışındaki hisse senetleri 

için açığa satış ve kredili işlem yasağı sonrası gün içi volatilitede azalma 

görülmüştür. Ersu hisse senedinde de benzer bir durum gözlenmiş, hisse senedinin 

gün içi oynaklığında de kredili işlem ve açığa satışın serbest bırakılmasının ardından 

artış yaşanmıştır. İMKB’nin işlem hacmi ve halka açık piyasa değeri en yüksek hisse 

senedi olan Garanti Bankası’nın 2010 yılı gün içi oynaklığı ise %3,42 olarak 

gerçekleşmiştir.  

4.2. Değerlendirme 

 
Yukarıda özetlenen verilerden de anlaşılacağı üzere, kısaca ortalamadan 

sapmanın bir ölçüsü olan AOF’deki değişimlerin dağılımının standart sapmasının 

hisse senedine getirilen tedbirler sonrası düşmesi ve hisse senedi AOF’sindeki 

değişim İMKB 100 Endeksi’nin değerindeki değişim arasındaki korelasyonun dikkat 

çekici bir şekilde yükselmesi ilgili hisse senetlerinin piyasalarının kredili menkul 

kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden 

çıkarılmasından sonra bir önceki döneme göre daha sağlıklı hale geldiğini 

göstermektedir. Ersu hisse senedinin kredili işlem ve açığa satışa konu olan menkul 

kıymetler listesine tekrar dahil edilmesinin ardından hisse senedi AOF’sinin standart 

sapmasının artması ve İMKB 100 Endeksi’ndeki değişim ile korelasyonunun 

azalması kredili işlem ve açığa satış yasağı tedbirinin etkin olduğunu 

göstermektedir. Hisse senedinin gün içerisinde işlem gördüğü en yüksek fiyattan en 

düşük fiyatın çıkarılıp, ağırlıklı ortalama fiyata bölünmesiyle bulunan gün içi volatilite 

üzerinde yapılan çalışmada da, kredili işlem ve açığa satış yasağı sonucunda gün içi 

volatilitede de azalma görüldüğü anlaşılmıştır. Açığa satış ve kredili işlem yasağına 

ilişkin önemli sonuçlardan bir tanesi de hisse senetlerinin büyük çoğunluğunun 

yasak sonrası dönemdeki ortalama getirilerinin negatif olduğu hususudur. Söz 

konusu husus değerlendirilirken dikkate alınması gereken husus, kredili işlem ve 

açığa satış yasağının SPK tarafından hisse senetlerindeki olağan dışı fiyat ve miktar 
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hareketleri, yüksek fiyat artışı ve işlem hacmi, nedeniyle getirilmiş olmasıdır. Olağan 

dışı fiyat ve miktar hareketlerinin önüne geçilmesi amacıyla getirilen söz konusu 

tedbirlerin de hisse senetlerinin fiyatlarında düşüşe yol açması beklenen bir 

durumdur. Dolayısıyla, ABD’de 2008 yılında finans sektörü hisselerindeki düşüşü 

engellemek için getirilen açığa satış yasağı sonrası hisse senetlerinde 

yaşananlardan farklı bir durum ile Türkiye’de karşılaşılmasının olağan dışı olarak 

karşılanmaması gerektiği düşünülmektedir.  

  



114 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapay fiyat ve miktar oluşturmaya yönelik işlemler, ya da başka bir deyişle 

manipülasyon, sermaye piyasaları ile ilgili tartışmalarda her zaman gündemde olan 

konular arasında yer almıştır. Kısaca hileli işlemler olarak da adlandırılabilecek 

manipülasyon Türkiye’de nispeten yeni bir kavram olarak algılansa da, manipülatif 

işlemlerin tarihi mevcut tarihi kayıtlar itibariyle 18. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Her 

ne kadar manipülasyon kavramı alım satım yoluyla işlenen “işlem manipülasyonu” 

ve yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi yayma yoluyla işlenen “bilgi manipülasyonu” 

kavramlarını bünyesinde barındırsa, emtia piyasalarında da mümkün olsa da 

çalışmada hisse senedi piyasasında işlem bazlı manipülasyon kavramı üzerinde 

durulmuştur. 

 

Çalışmada öncelikle manipülasyonun tanımı ile ilgili teorik tartışmalara ve 

manipülasyon kavramının çeşitli ülke düzenlemelerindeki konumu ile manipülasyon 

ile mücadele konunda kurulan yapıya yer verilmiştir. Teorik tartışmalara ve 

düzenlemelere yer verilmesinin amacı Türkiye mevzuatının bulunduğu yerin 

belirlenmesidir. Çalışmada yer verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, 

manipülasyon tanımı çok ufak farklılıklarla tüm dünyada aynıdır. Ancak, manipülatif 

nitelikli işlemlerin neler olduğu veya başka bir deyişle piyasa bozucu işlemlerin neler 

olduğu konusunda bazı ülke düzenlemelerinin çok ayrıntılı hükümler içerdiği, bazı 

ülkelerde de Türkiye’de olduğu gibi yoruma açık bir tanımlama yapılarak yorumun 

borsa ve düzenleyici otoritelere bırakıldığı görülmektedir. Manipülasyon ile ilgili 

spesifik ifadeler içermeyen yoruma açık tanımlamalar düzenleyici otoriteler 

açısından geniş bir oyun alanı oluşturarak, çok çeşitli fiilleri de kapsam altına almaya 

olanak sağlasa da, kesin çizgiler bulunmadığı için yargılama aşamasında 

düzenleyici otoriteler tarafından alınan tedbirlerin başarısını azaltmaktadır. Nitekim 

SPK tarafından suç duyuruları kapsamında yapılan yargılamalar sonucunda 

manipülasyon nedeniyle hapis cezası alan  çok az şahıs bulunmakta, manipülasyon 

suçunun ceza alt sınırı 2 yıl olduğu için, mahkemeler tarafından hükmün 

açıklanması ertelenmektedir.  

 

 Mevcut durumda Türk hisse senedi piyasasında hangi tür işlemlerin 

manipülasyon olarak nitelendirildiği SPK ve İMKB düzenlemelerinde açıkça belli 

olmadığı için yatırımcı ve aracı kuruluşlar tarafından hangi fiillerden açıkça 
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sakınılması gerektiği konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Bu duruma bir çözüm 

önerisi ise, Avrupa Birliği düzenlemelerinde yer alan Piyasanın Kötüye Kullanılması 

Direktifi’ne benzer şekilde manipülatif olarak değerlendirilebilecek ve piyasaya zarar 

veren piyasa bozucu işlemleri tanımlayan bir düzenlemenin Türkiye’de SPK 

tarafından yapılması ve piyasayı bozucu nitelikte her türlü fiilin bu düzenleme ile 

açıkça tanımlanmasıdır. Böylelikle yatırımcılar hangi fiillerden kaçınmaları, aracı 

kurumlar da hangi fiillere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi 

olacaklardır. Yapılan düzenleme kapsamında piyasa bozucu fiillere idari para cezası 

uygulanmasının sağlanması da, SPK tarafından her olayın yargıya taşınması 

zorunluluğunu ortadan kaldıracak, böylelikle yargı üzerindeki iş yükü azalırken, 

yaptırımların etkin bir biçimde uygulanması sağlanacaktır. 

 

Manipülasyon ile mücadele konusunda borsa ile düzenleyici otorite 

arasındaki işbirliği ve görev paylaşımı da büyük önem arz etmektedir. Çalışmada yer 

verilen örneklerden anlaşılacağı üzere bu konuda da genel kabul görmüş bir 

uygulama bulunmamaktadır. ABD örneğinde borsaların gözetiminin FINRA gibi bir 

öz düzenleyici kuruluşa bırakıldığı görülürken, Menkul Kıymetler ve Borsalar 

Komisyonu kural koyucu ve öz düzenleyici kuruluşları denetleyici sıfatıyla yer 

almaktadır. Avustralya’da düzenleyici otorite borsanın gözetim fonksiyonunu 

üstlenmekte, İngiltere’de ise yaşanan skandallar nedeniyle düzenleyici otoritenin 

İngiltere Merkez Bankası bünyesine kaydırılması planlanmaktadır. Türkiye’deki 

mevcut yeni yapı ise SPK ve İMKB’nin işbirliği içinde etkin gözetim yapmasına 

dayanmakta olup, ideal yapının temel olarak piyasanın işlerlik kazanması için İMKB 

tarafından piyasaların etkin işleyişine engel olan kendinden kendine işlemler gibi 

konularda önlem alması, SPK’ya da detaylı denetim gerektiren konuların bırakılması 

olduğu düşünülmektedir.  

 

Mevcut durumda Türkiye’de manipülasyon ile mücadele konusunda alınan 

tedbir ve uygulanan yaptırımlar İMKB ve SPK mevzuatlarında yer almaktadır. İMKB 

mevzuatında manipülatif işlemlerin SPK mevzuatına göre daha detaylı tanımı 

yapılmış olsa da, söz konusu işlemler borsa üyesi aracı kurumların işlemleri ile 

sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle İMKB bünyesinde manipülasyon ile 

mücadelede etkinliğin sağlanması için söz konusu düzenlemelerin üye yerine tüm 

yatırımcı işlemlerini kapsayacak şekilde düzenlemesi gerektiği ve İMKB’ye 
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manipülatif nitelikli işlemleri kaynağında kesme konusunda yetki verilmesinin uygun 

olacağı düşünülmektedir. Öte yandan, SPK düzenlemeleri incelendiğinde, mevcut 

durumda geleneksel tedbirler olarak işlem yasağı ve suç duyurusunun yer aldığı, 

yakın zamanda ise olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine karşı hisse senedi 

bazında netleştirme uygulamasının kaldırılması tedbirinin uygulandığı ve kredili 

işlem/açığa satış yasaklarının getirildiği görülmektedir. Dünya uygulamaları ile 

kıyaslandığında söz konusu uygulamaların bazı yenilikler getirdiği görülmekle 

birlikte, uygulamaların piyasa katılımcıları nezdinde kredibilitelerinin ve 

caydırıcılıklarının artırılması için bu uygulamaların belli kurallara bağlanmasının ve 

hangi durumlarda kredili işlem/açığa satış yasağı ile brüt takas uygulamalarının 

devreye gireceğinin açıkça ilan edilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Bu 

doğrultuda, SPK tarafından 23.07.2010 tarihli karar doğrultusunda duyurulan B ve C 

grubu hisse senetlerine uygulanacak olan kredili işlem ve açığa satış yasağı ile 

İMKB tarafından uygulanacağı belirtilen otomatik seans durdurma ve brüt takas 

sisteminin mevcut durumun handikaplarını ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 

İMKB tarafından uygulanacağı duyurulan brüt takas sistemine ilişkin ayrıntılar ise 

henüz kamuoyuna duyurulmadığı için detayları hakkında bir yorum 

yapılamamaktadır. Ancak söz konusu uygulama İMKB’nin kendi piyasasını güven 

altına alma çabalarının bir yansıması olarak değerlendirilip, manipülasyon ile 

mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilebilir.  

 

SPK ve İMKB mevzuatında manipülasyon ile mücadele konusunda 

yapılabilecek değişiklikler ile ilgili olarak sermaye piyasası literatürü ve dünya 

uygulamaları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda öncelikle işlem kesicilerin 

İMKB alım satım sistemine entegre edilebileceği düşünülmektedir. İşlem kesiciler 

geniş anlamda alım satım aktivitesini sınırlayan her türlü uygulama olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, endeks veya hisse bazındaki artış veya yükselişte 

seansın durdurulması, işlemlerin gerçekleştirilmesi için teminat oranlarının 

artırılması ve alım satıma getirilen ilave maliyetler en çok karşılaşılan işlem 

kesicilerdir.  İMKB’de halihazırda uygulanan seanslık %10’luk fiyat limiti de işlem 

kesici olarak değerlendirilmektedir. İMKB tarafından uygulanacağı belirtilen otomatik 

seans durdurma ve brüt takas sistemi de yeni bir işlem kesici olarak  Türkiye’de 

uygulanacak olup, manipülatif işlemler arasında değerlendirilen kendinden kendine 

işlemlere ve emir iptallerine de caydırıcı ilave maliyetlerin yüklenmesinin İMKB’de 
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uygulanabilecek işlem kesiciler arasında yer alabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmada manipülasyon ile mücadele konusunda uygulanan tedbirler tek fiyat 

sisteminin işleyişine de yer verilmiş olup, çalışmada yer verilen ampirik çalışmalarda 

piyasa etkinliği ve volatilitenin azaltılması için işlemlerin durdurulması yerine tek fiyat 

sisteminin uygulanmasının daha faydalı olacağı sonucuna ulaşıldığı görülmüştür. 

Tek fiyat sistemi halihazırda İMKB hisse senedi piyasasında piyasa yapıcısı 

bulunmayan yatırım ortaklıklarında ve C grubunda yer alan hisse senetlerinde 

uygulanmakta olup, piyasa genelindeki veya hisse senetleri ile ilgili özel gelişmeler 

ile açıklanamayan fiyat  yükselişlerinde veya düşüşlerinde tek fiyat sistemine geçici 

olarak geçilmesinin başka bir işlem kesici türü olarak uygulanabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Çalışmada son olarak İMKB’de işlem gören hisse senetlerindeki olağan 

dışılıkların önlenmesi amacıyla SPK tarafından getirilen kredili işlem ve açığa satış 

yasağının etkinliği test edilmiş olup, ulaşılan bulgular Türkiye sermaye piyasalarının 

ve yasak getirilen hisse senetlerinin yapılarının bir sonucu olarak da kredili işlem ve 

açığa satış yasağının hisse senetlerindeki gün içi ve günler arası volatiliteyi 

azalttığını ve hisse senetlerinin piyasalarına istikrar kazandırdığını göstermektedir. 

Türkiye piyasalarının aksine ABD’de finans sektörü hisselerine getirilen açığa satış 

yasağı ise volatiliteyi ve hisse senetlerinin getirilerini artırmıştır. ABD’de açığa satış 

yasağının amacının finans sektörü hisselerinin değer kaybını önlemek olduğu 

dikkate alındığında, aslında bu yasağın sonucunun yönü tam olarak kesin olmasa 

da amaca hizmet ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
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