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B İ L İ M S E L   M Ü T A L A A 

Sayın Av. (…)  

Müvekkiliniz (A)1 hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (…) tarihli (…) sayılı yazısı ile H. A Ş.’nin 

10.12…– 11.12… tarihlerinde 10.012.628 adet G. A.Ş. payını satmasının 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 106’ncı maddesinde tanımlanan “Bilgi Suiistimali” suçunu oluşturduğundan bahisle İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, 

Bahsi geçen satım işlemlerinin “bilgi suiistimali (içeriden öğrenenlerin ticareti)” suçunun unsurlarını 

oluşturup oluşturmadığı hususunda sermaye piyasası hukukunun temel prensipleri ile ceza hukuku ilkeleri 

kapsamında inceleme ve değerlendirmeler içeren bilimsel bir mütalaanın yargısal mercilerde kullanılmak 

üzere hazırlanması talebinde bulunmaktasınız. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının 1 inci cümlesinde; “Cumhuriyet savcısı, katılan, 

vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi 

raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa 

alabilirler” denilmektedir. Belirtilen yasal düzenlemeler ışığında tarafımıza sunulan dosya kapsamı ile yapılan 

sermaye piyasası işlemlerinin titizlikle değerlendirildiği iş bu bilimsel görüşümüz aşağıda arz edilmiştir. 

I-SORUŞTURMA KONUSU HADİSENİN GELİŞİMİ 

(A)’nın temsil ettiği H. A.Ş.’nin, Borsa’dan satın almış olduğu G.  A.Ş.’ye ait %15 – 17 oranındaki payları 

Haziran 2013 tarihinden itibaren elinde bulundurmaktadır. (A) söz konusu hisselere istinaden H. A.Ş.’nin 

temsilcisi sıfatıyla, 13.11…ve 22.11… tarihlerinde G.’yi ziyaret ederek yetkililerle G.’nin paylarının 

hukuki durumu ile bazı paylarda bulunan imtiyazların korunup korunmayacağı hususlarında 

görüşmelerde bulunmuştur.  

Bazı paylarda bulunan imtiyazların korunabileceği olasılığının varlığı üzerine (A), G.’nin imtiyazlı 

paylarını satın almayı teklif etmiştir. Teklif, G. yetkililerince değerlendirilmiş ve (A)’nın ciddiyetini 

anlamaya yönelik bir taslak sözleşme hazırlanarak kendisine 03.12… tarihinde gönderilmiştir. 04.12… 

tarihinde ise (A), G. yetkililerince hazırlanan taslak sözleşmenin bazı maddelerinin kendisi için kabul 

edilemez olduğunu, imtiyazlı paylar için teklif edilen fiyatı kabul etmekle birlikte, imtiyazın korunmaması 

halinde kendisine bedelin bir miktarının geri ödenmesi gerektiğini bildirmiştir. G. yetkililerince, son 

                                                 
1 Kişi ve şirket isimleri hayali harflendirilmiştir. 
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husus dikkate alınarak yeni bir taslak sözleşme hazırlanmış ve 05.12… tarihinde (A)’dan mutabakat 

alınmıştır. Bu durumun “sözleşmeye doğru giden bir satış sürecinin başlangıcı” olması sebebiyle 09.12… 

tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda açıklama yapılmıştır. 

09.12… tarihli saat … itibarıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasında 

özetle, G.’de; “ 

− D. A.Ş.’nin sahip olduğu 9.720.544 adet A Grubu imtiyazlı payların, 

− D. O.  A.Ş.’nin sahip olduğu 9.720.544 adet A Grubu imtiyazlı payların, 

− G. .. Kıymetler A.Ş.’nin sahip olduğu 77.764.270 adet A Grubu imtiyazlı payların ve 960.000 adet B 

Grubu hamiline payların tamamının müşterek satışı için muhtemel alıcılarla görüşmelere başlanıldığı” 

kamuya açıklanmıştır. 

12.12….tarihi saat … itibarıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasında 

ise yukarıda belirtilen A Grubu imtiyazlı payların 35,84165 TL birim fiyatından ve B Grubu hamiline 

payların da anlaşmanın imzalandığı günden geri gidilerek otuz günde Borsa’da oluşan ağırlıklı ortalama 

fiyat (AOF) olan 0,85 TL birim fiyatından satışı hususunda H. ile anlaşılmaya varıldığı bilgisine yer 

verilmiştir.  

Bireysel yatırımcılar (B), (C) ve (D)’nin …  tarihli şikâyet dilekçelerinde özetle; G. ‘nin  gerçek nakit 

değerini gösteren birim pay değeri olan 1,08 TL yerine pay başına 0,85 TL’den H’ye satıldığı, D. Grubu, H. 

Grubu ve  X Bank A.Ş.’nin satış fiyatını önceden bildiği ve G.’nin H.’ye satışı açıklanmadan önce yüksek 

fiyattan satış yaparak bilgi suistimali suçu işlediğini belirterek söz konusu işlemlerin Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından incelenmesini talep etmişlerdir. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından H’ye gönderilen 24.12…  tarihli …sayılı yazıda özetle; 

− 12.12. tarihi saat ... itibarıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasında 

belirtilen, G.’ye ait A Grubu imtiyazlı payların H’ye devri ile ilgili sürecin durdurulması ve konuya ilişkin 

olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gerekli açıklamaların yapılması istenmiş, 

− Tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ortaklık aktif 

toplamının en fazla %10’u oranında yatırım yapabileceği hususu hatırlatılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi’nin … tarihli ve …sayılı raporunda özetle; 

− G.’nin pay AOF’si 18.11… – 09.12… tarihleri arasında 0,85 TL seviyesinde endekse paralel bir seyir 

izlediği, 
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− 10.12… tarihli birinci seanstan itibaren yükselmeye başladığı ve 11.12…tarihli birinci seansta 1,04 

TL’ye ulaştığı ve sonrasında bir miktar düştüğü, 

− 12.12… tarihli birinci seansta 1,00 TL olan pay AOF’si görüşmelerin sonuçlandığı ve B Grubu paylar 

için satış fiyatının pay başına 0,85 TL olduğu açıklamasının yapıldığı 12.12… tarihli ikinci seanstan itibaren 

düşerek 13.12… tarihinde 0,88 TL olduğu, 

−  G.’nin pay piyasasında gerçekleşen işlem hacminde 10.12… – 12.12… tarihleri arasında olağandışı bir 

artış yaşandığı, 

− G.’nin pay piyasasında 10.12… tarihinden 12.12… tarihi birinci seans sonuna kadar en fazla işlemi 

birinci olarak 7.408.524 adet alım ve 7.311.771 adet satım ile C.G, ikinci olarak, 10.012.628 adet satım 

işlemi ile H. A.Ş. ve üçüncü olarak 4.882.477 adet alım ve 4.641.400 adet satım işlemi ile B.Z. tarafından 

gerçekleştirdiği, 

− H. AŞ’nin yönetim kurulu başkanı ve yasal vekili (A)’in söz konusu işlemleri telefonla 

gerçekleştirdiği, 

− H. AŞ. hesabından gerçekleştirilen pay satışları sonucu elde edilen brüt 1.821.702 TL menfaatin 

yaklaşık 724.680 TL’sinin doğrudan (A)’e ait olduğu tespit edilmiştir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, H.’nin  10.12… – 11.12… tarihlerinde 

10.012.628 adet G. payını satmasının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106 ncı maddesinde 

tanımlanan “Bilgi Suistimali” suçunun unsurlarını oluşturduğunu belirterek, H. AŞ.’nin yönetim kurulu 

başkanı ve yasal vekili (A) hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106 ncı maddesi kapsamında 

işlem yapılmak üzere aynı kanunun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulmasını ve (A) hakkında bazı yaptırımların uygulanmasını uygun görmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu söz konusu rapor üzerine, …  tarihli ve sayılı yazısı ile İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na (A) hakkında suç duyurunda bulunmuştur. 

II- BİLGİ SUİİSTİMALİ (İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ) SUÇ TİPİ 

1- Genel Bilgiler, Korunan Hukuki Değer 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106 ncı maddesinde literatürde “içeriden öğrenenlerin ticareti” 

(insider dealing, insider trading) olarak anılan suç tipine “bilgi suiistimali” başlığı altında yer verilmiştir. 

Maddede; “Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye 

piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve 
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henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım 

emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat 

temin eden; 

a) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri, 

b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere 

sahip olan kişiler, 

c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, 

ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler, 

d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde 

bilmesi gereken kişiler, 

iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı adli para 

cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz” 

denilmektedir. 

Sermaye piyasalarında güven ve istikrarın sağlanması, yatırımcıların eşit koşullarda, rasyonel ve doğru 

bilginin ortaya çıkardığı fiyat/değer üzerinden sermaye piyasası araçlarına sahip olabilme imkânı ile 

yakından irtibatlıdır. Yatırımcının sahip olduğu yahut sahip olmayı düşündüğü sermaye piyasası aracının 

değerinin, şirketin aktifi, pasifi, performansının doğru bir yansıması olması gerekir2. Bu başarıldığında 

halkın sermaye piyasalarına güveni ve yatırım yapma, katılma eğilimi artar.  İçeriden öğrenenlerin 

ticaretinin yasaklanması ile de sağlanmak istenen menfaat aynıdır. Burada da kişilerin, sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyen, avantaj sağlayan bilgilere erişim konusunda bir ayırıma tabi tutulmadan, 

eşit şartlarda, bilinen, değerlendirilebilir veriler kapsamında yatırım kararı alabilmeleri sağlanmaya 

çalışılmakta, bu yolla sermaye piyasalarında güven ve istikrarın sağlanması istenmektedir3. Öte yandan 

sermaye piyasası aracının değerini, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyebilecek bir bilginin, diğer 

yatırımcılar henüz bundan haberdar olmadan elde edilerek, bir alım veya satım kararına esas olarak 

                                                 
2 Macey, Jonathan R., Insider Trading Washington 1991, s.7 vd. 

3 Tezcanlı, Meral Varış, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyonlar, İstanbul 1996, s. 33 vd.; Hacımahmutoğlu, 

Sibel, AT Düzenlemeleri Işığında “İçeriden Öğrenilen Bilgi” Kavramının Değerlendirilmesi, in: Prof. Dr. Turgut 

Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, 147 vd. 
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kullanılması, çoğu kez diğer yatırımcıların aleyhine bir ticari işlemdir. Örneğin, büyük bir uluslararası 

şirketin, yerli bir şirkete yatırım yapacağı bilgisinin, henüz kamuya duyurulmadan önce kullanılması 

sonucu, bu yerli firmanın hisse senetlerini “almak” tarzında yapılan işlem, bu bilgiye sahip olsa, elindeki 

hisse senedini daha yüksek bir fiyata satma eğiliminde olması diğer işlem tarafının zararına sonuçlar 

doğuracaktır. Bu yönüyle meseleye daha geniş bir perspektifle yaklaşıldığında, bilgi suiistimalinin 

cezalandırılması ile yatırımcıların malvarlığı değerlerinin de korunmaya çalışıldığı ifade edilmelidir.  

2- Maddi Unsurlar 

a- Fiil, Netice 

Bilgi suiistimali suçunda yaptırıma bağlanan fiil; henüz kamuya açıklanmamış, içeriden öğrenilen piyasada 

etkili olabilecek bilgiden hareketle ilgili sermaye piyasası aracı için alım ya da satım emri vermek, verdiği 

emri değiştirmek veya iptal etmektir.  

Suçun tamamlanması yönünden bu işlemlerin yapılması yeterli olmayıp, failin aynı zamanda kendisine 

veya bir başkasına menfaat temin etmesi gerekir. Kanımızca içeriden öğrenilen henüz kamuya 

açıklanmamış bilgiye dayalı işlem sonucunda menfaat elde edilmesi netice unsuruna işaret etmektedir. Bu 

açıdan yapılan işlemle elde edilen menfaat arasında bağlantı bulunmalı, sağlanan menfaat, yapılan 

işlemden kaynaklanmalıdır. Somut olayda; SPK suç duyurusuna esas alınan Denetleme Raporu dikkatlice 

incelendiğinde, aslında SPK’nın onay vermemesi sebebiyle gerçekleşmeyen bir fiyat adımından, hisse 

senedi alınacağı varsayımı ile, yapılan satım işlemlerinden menfaat elde edildiği iddia edilmiştir ki, suç 

tipinin unsurları itibariyle de bu savı savunmak mümkün görülmemektedir. Esasen satılan bir hisse 

senedinin maliyeti, onun alım maliyetinden başka bir şey de olamaz.  

c- Fail 

Suçun faili, sermaye piyasası aracının değerini etkileyebilecek henüz kamuya duyurulmamış bilgiye dayalı 

işlem yapan kimsedir. Bu suç tipinde failin, madde metninde nitelikleri belirtilen bilgiye sahip olması 

şarttır. Bilgi suiistimali, bu yönüyle özgü suç mahiyeti taşımaktadır. Yasada kimlerin fail olabileceği 

hususunda tartışmaları da engellemek adına açık bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, a) 

İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri, b) İhraççıların veya bunların bağlı 

veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, c) İş, meslek ve 

görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden 

kişiler, d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi  
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hâlinde bilmesi gereken kişiler suçun faili olabilir. Dikkat edilirse bilginin doğrudan ya da dolaylı bir 

şekilde elde edilmesi arasında fark olmadığı gibi, meşru yahut gayri meşru yollarla bilgiye ulaşılması 

arasında da bir ayırım gözetilmemiştir. Önemli olan bir şekilde ulaşılan bilgi marifetiyle piyasadaki diğer 

aktörler aleyhine, failin menfaatine bir menfaat elde edilmesidir.  

d- Mağdur 

Suçun mağduru, fırsat eşitliğine dayalı, şeffaf, istikrarlı bir ekonomik düzende yaşama hakkına sahip 

toplumu oluşturan tüm bireylerdir. Ancak bilgi suiistimali neticesinde, herhangi bir yatırımcının somut, 

belirlenebilir zararı varsa, o da suçun mağduru olabilir. Örneğin, Amerikan Sermaye Piyasası Komisyonu- 

Teksas Gulf Sulphur Şirketi davasında (şirketin zengin maden alanları bulduğuna ilişkin bilginin 

gizlenmesi, hatta duyulmasına rağmen yalanlanması sonucu hisselerin düşmesi, bu sayede bilgiye sahip 

yönetici yahut çalışan konumundaki hissedarların şirket hisselerini toplaması) bilgiden habersiz 

olduklarından, ellerindeki şirket hisselerini, bilgiye sahip hissedarlara, çalışanlara satan hissedarların 

şikâyeti etkili olmuştur4.  

e-Konu 

Bu suçun konusu, suiistimal edilen bilgidir. Bu bilginin; a) doğrudan ya da dolaylı sermaye piyasası araçları 

ya da ihraççılar hakkında olması; b) ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya 

yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte bulunması ve c) henüz kamuya duyurulmamış olması” 

gerekir.  Böylece her bilgi suiistimal edilmeye elverişli değildir. Suçun konusunu oluşturan bilginin 

sermaye piyasasında anlamı olan, güvenilir, kesin, etkili bir bilgi olması şarttır. Böyle bir bilgiden hareket 

edilmediği müddetçe yapılan işlemler bu suç kapsamında mütalaa edilemez. Sermaye piyasasında yapılan 

emir vermek, almak, satmak tarzındaki işlemlerin var olan gizli bilginin değerlendirilmesi mahiyetini 

taşıması şarttır.  

Bu bakımdan öğrenilen bilginin birtakım niteliklere sahip olması gerekir.  

İlk olarak bilgi sermaye piyasası aracı yahut ihraççı ile doğrudan yahut dolaylı irtibatlı olmalıdır.  

Bilginin sermaye piyasası aracının değerini, yatırımcıların kararını etkilemeye elverişli olması, bu güçte 

bulunması gerekir. Kanunumuz hangi tür bilgilerin bu niteliği taşıdığı hususunda örnekler vermemiştir. 

Bu nedenle her somut olayın özelliği nazara alınarak, bilginin piyasadaki etkinliğinin sorgulanması gerekir. 

                                                 
4 İlgili dava hakkında bkz. Bainbridge, Stephen M., Securities Law. Insider Trading, New York 1999, s.42 vd. 
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Bir bilgi, ihraççının yahut sermaye piyasası aracının, geleceği konusunda yatırımcılara fikir veriyor, 

onların gelecek yatırım kararlarını belirliyorsa etkilidir5. Bilginin etki düzeyi belirlenirken, ortalama 

yatırımcı bakış açısı esas alınır6.  

Bilgi kesin ve güvenilir olmalıdır. Bu özellik bilginin “piyasaya etkili olması” özelliğinden de kaynaklanır. 

Çünkü kesin ve güvenilir olmayan bir bilgi, yatırımcı kararlarını etkileyemez. Ayrıca kesinlik; bilgiye 

dayalı işlem yapan kimsenin, bilgi üzerindeki etkinliği ile de bağlantılıdır. Örneğin, şirketin yönetim 

kurulunun aldığı bir yatırım kararı, bu bilgi henüz kamuya duyurulmamış olsa da, yönetim kurulu üyeleri 

yönünden, kullanılabilecek kesin bir bilgidir. Buna karşılık, söylentiye dayalı, geleceği belirsiz, yatırım 

kararı almaya henüz elverişli olmayan veriler, içerideki bilgi olarak kabul edilemez.  

Bilgi henüz kamuya açıklanmamış olmalıdır. Kamunun malumu olan, sermaye piyasasında işlem yapan 

diğer yatırımcıların da ulaşabileceği, değerlendirebileceği, şirketin kamuya duyurulmuş göstergelerinden 

hareketle varılan sonuçların değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler, suçun konusunu oluşturamaz. 

Örneğin, şirket hisse senedinin borsadaki altı aylık hacim ve fiyat performansı, şirketin kamuya duyurulan 

bilançolarının, geçmiş bilançolarla yahut sektördeki diğer firmaların bilançoları ile karşılaştırılması sonucu 

elde edilen bilgi gibi. 

3- Manevi Unsurlar 

Bilgi suiistimali suçunun manevi unsuru kasttır. Failin, kamuya duyurulmamış sermaye piyasası aracının 

değerini, diğer yatırımcıların kararını etkileyebilecek bir bilgiye sahip olduğunu bilmesi ve bu bilgiye 

dayalı olarak işlem yapması gerekir. Bu anlamda bilgiyi suiistimal eden failin, bilginin kesinliği ile hareket 

etmesi ve bu yolla menfaat elde edeceğini bilmesi, ez cümle kastının neticeyi de kapsaması aranır.  

 

III- İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

09.12… tarihli saat … itibarıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasında 

özetle, G.’de ;  

− D. A.Ş.’nin sahip olduğu 9.720.544 adet A Grubu imtiyazlı payların, 

                                                 
5 Turanboy, Asuman, İnsider Muameleleri, (Şirkete ait gizli bilgilerin haksız kullanımı), Ankara 1990, 48. 

6 Turanboy, s.48. 
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− D. O.  A.Ş.’nin sahip olduğu 9.720.544 adet A Grubu imtiyazlı payların, 

− G. .. Kıymetler A.Ş.’nin sahip olduğu 77.764.270 adet A Grubu imtiyazlı payların ve 960.000 adet B 

Grubu hamiline payların tamamının müşterek satışı için muhtemel alıcılarla görüşmelere başlanıldığı” 

kamuya açıklanmıştır. 

12.12…tarihi saat ..  itibarıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasında, 

yukarıda belirtilen A Grubu imtiyazlı payların 35,84165 TL birim fiyatından ve B Grubu hamiline payların 

da anlaşmanın imzalandığı günden geri gidilerek otuz günde Borsa’da oluşan ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) 

olan 0,85 TL birim fiyatından satışı hususunda H. AŞ. ile anlaşmaya varıldığı bilgisine yer verilmiştir. H. 

A.Ş. adına söz konusu görüşmeleri (A) gerçekleştirmiştir.  

Somut olayda, G. ile H. arasındaki sözleşmeye konu mutabakatın esasta A Grubu imtiyazlı payların devri 

hakkında olduğu, zira bu hisselerin devri ile G.’nin ortaklık yapısının değişeceği, ancak şirket paydaşlığını 

ilgilendirmesi sebebiyle, borsada işlem görmeyen, (B) Grubu hamiline payların alımı da bu mutabakatın 

konusunu oluşturmaktadır.  

Muhtemel alıcılarla görüşülmeye başlandığının kamuoyuna bildirildiği tarih ile H ile anlaşmaya 

varıldığının bildirildiği tarih arasında G.’nin pay piyasasında en fazla işlemi birinci olarak 7.408.524 adet 

alım ve 7.311.771 adet satım ile CG, ikinci olarak, 10.012.628 adet satım işlemi ile H. A.Ş.  ve üçüncü olarak 

4.882.477 adet alım ve 4.641.400 adet satım işlemi ile B.Z. gerçekleştirmiştir. H.A.Ş. adına işlemleri şirketin 

yönetim kurulu başkanı ve yasal vekili (A) yerine getirmiştir. Bu noktada şirket hisse senedinin hacim ve 

fiyat hareketi nazara alındığında, fiyatı üst adıma taşıma ihtimal ve imkânı bulunan işlemler, yüksek 

oranda alım ve satım işlemleridir. Bu hususun da gözden uzak tutulmaması gerekir. 

Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi’nin … tarihli ve … sayılı Denetleme 

Raporu’nda özetle,  G.’nin pay AOF’si 18.11… – 09.12… tarihleri arasında 0,85 TL seviyesinde endekse 

paralel bir seyir izlediği, 10.12… tarihli birinci seanstan itibaren yükselmeye başladığı ve 11.12…tarihli 

birinci seansta 1,04 TL’ye ulaştığı ve sonrasında bir miktar düştüğü, 12.12.. tarihli birinci seansta 1,00 TL 

olan pay AOF’si görüşmelerin sonuçlandığı ve B Grubu paylar için satış fiyatının pay başına 0,85 TL olduğu 

açıklamasının yapıldığı 12.12.. tarihli ikinci seanstan itibaren düşerek 13.12… tarihinde 0,88 TL olduğu 

belirtilerek söz konusu hareketlerin nedeni G’nin  B Grubu paylarının satış fiyatı olduğu; G. ‘nin B Grubu 

payların satış fiyatının piyasa fiyatı olan yaklaşık 0,85 TL’den yüksek olacağı beklentisi ile pay fiyatlarının 

yükseldiği ancak B Grubu payların satışı için 0,85 TL’ye anlaşıldığının açıklanması ile tekrar düştüğü ; 

Sermaye Piyasası Kurulu, bu durumda (A)’nın B Grubu paylar için satış fiyatının birim pay başına 0,85 TL 
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olduğunu bildiğini ve bu nedenle 10.12… – 11.12…tarihleri arasında gerçekleştirdiği 10.012.628 adet satım 

işlemini neticesinde 1.821.702 TL brüt menfaat elde ederek zarardan kaçındığı ifade edilmiştir.  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından H’ye gönderilen .. tarihli ve …sayılı yazıda özetle, G.’ye ait A Grubu 

imtiyazlı payların H’ye devri ile ilgili sürecin durdurulması istenmiştir. Bu suretle iki şirket arasındaki 

imtiyazlı (A) ve (B) grubu hisselerin devri tamamlanamamıştır.  

 

a) Bilgi Suistimali Suçunun Maddi Unsurları Bakımından Değerlendirme 

Denetleme Raporu’nda, G. ‘ye  ait B Grubu hamiline payların anlaşmanın imzalandığı günden geri 

gidilerek otuz günde Borsa’da oluşan ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) olan 0,85 TL birim fiyatından satışı 

hususunda H ile anlaşılmaya varıldığı bilgisinin (A) tarafından 03.12… tarihinden itibaren bilindiği ve bu 

bilgiye dayanılarak geçekleştirilen işlemlerin bilgi suistimali suçuna konu olduğuna kanaat getirildiği ifade 

edilmiştir.  

Belirtmek gerekir ki, içeriden öğrenilen bir bilgiden söz edilebilmesi için yukarıda açıklandığı üzere 

bilginin henüz kamuya açıklanmamış, kesinlik taşıyan, ihraççı veya sermaye piyasası aracı ile ilgili 

geleceğe ilişkin yatırımcıların kararını etkileyebilecek bir veri olması gerekir. Ancak somut olayda, pay 

satış bedeli tarafların anlaştığı gün olan 12.12. tarihinden itibaren 30 gün geri gidilerek Borsa’da oluşan 

ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) alınarak belirlenecektir.  Başka bir deyişle; hisse senedinin geçmiş dönem 

borsadaki fiyat performansına göre belirlenen bir rakamın; “içerideki, diğer yatırımcıların malumu 

olmayan, hissenin geleceğini belirleme imkânı bulunan bir bilgi” olarak değerlendirilmesi hatalıdır.  

Bilgi suiistimali suçunda içeriden öğrenilen bilginin, sermaye piyasası aracının piyasa fiyatına etki etme 

gücü aranır. G.’nin paydaşlığını ilgilendiren, G.’ye ait Borsa’ya kota edilmemiş B Grubu hamiline paylar 

ile G.’ye ait Borsa’da işlem gören paylar arasında nitelik itibariyle bir fark bulunmamaktadır. Başka bir 

deyişle B Grubu payların bedeli Borsa’da belirlenmektedir. Denetleme Raporu’nda, içeriden öğrenildiği 

iddia edilen 0,85 TL birim fiyat, hisse senedinin piyasası, piyasadaki ortalama performansı temel alınarak 

hesaplanmıştır. Dolayısıyla sermaye piyasası aracının piyasa fiyatı üzerinden hesaplanan bir bedelin, bu 

senedin fiyatına etki edeceği düşünülemez. Çünkü belirlenen fiyat, bu senedin zaten piyasadaki 

performansından başka bir şey değildir ve alıcının da günlük değişimlere bağlı olarak değil, belirli bir 

ortalamaya bağlı olarak senedi almak istemesinden daha doğal, ticari hayatın gerçeklerine uygun bir 

davranış olamaz. Nitekim bu fiyatın belirlenmesi süreci de mevzuatta düzenlenmiş olup, burada da günlük 

fiyatın değil, bir ortalamanın, daha doğrusu gerçek değere yakın fiyatın esas alınması prensibi buraya da 

yansımıştır.  
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Aslında somut olayda, içerideki bilgi, G.’nin satışı konusudur. Bu satışta önemli olan, (A) grubu imtiyazlı 

senetlerin devri meselesidir. Yatırımcıların geleceği, bu devirden etkilenecektir. Satışın yatırımcılar 

nezdinde olumlu yahut olumsuz bir haber olarak algılanması mümkündür. Bu algı karşılığını piyasada 

bulacaktır.  

Bir ortaklığın yapısının değişip değişmediği önemli bir bilgidir. Nitekim ortaklığın yönetiminin 

kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması 

zorunludur7. Bu husus yatırımcıların yatırımlarına etki edebilecek niteliktedir. G.’nin esas sözleşmesine 

göre, yönetim kuruluna üye seçiminde A Grubu imtiyazlı payların her biri 1.000.000 (bir milyon) oy 

hakkına, B Grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bu nedenle G.’nin yönetim 

kontrolü A Grubu pay sahiplerindedir. Söz konusu payların tamamının müşterek satışı aynı zamanda 

ortaklığın yönetiminin devri sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle somut olayda, 09.12.. tarihli saat .. 

itibarıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasından sonra işlem yapan 

yatırımcıların bu devir bilgisine önem verdikleri düşünülmektedir.  

Pay alım teklifinde bulunulmasına ve pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyete ilişkin usul 

ve esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir. Söz konusu pay devri hususunda anlaşma 

sağlandığı gün itibariyle yürürlükte olan8 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.09.2009 tarihli Resmî 

Gazete’ de yayınlanan IV seri, 44 numaralı Tebliğ’in 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Çağrıya konu 

ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması durumunda, çağrıda bulunma 

zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dâhil olan paylar için ödenecek 

çağrı fiyatı;  

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulca esasları belirlenen kuruluşça 

hazırlanacak olan değerleme raporu sonucunda belirlenecek fiyatın,  

                                                 
7 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrası “Halka açık ortaklıklarda yönetim 

kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere 

teklif yapılması zorunludur. Pay alım teklifinde bulunulmasına ve pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan 

muafiyete ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir” şeklinde düzenlenmiştir. 

8 SPK tarafından yayınlanan IV seri, 44 numaralı Tebliğ, 23.01.2014 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan II-26.1 

numaralı Pay Alım Teklifi Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak II-26.1 numaralı Tebliğ’in 15 inci maddesinin 

3 üncü fıkrası ile IV seri, 44 numaralı Tebliğ’in 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aynı düzenlemeyi içermektedir.  
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b) Çağrıda bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa, ortaklık paylarının satışına ilişkin 

anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde çağrıda bulunma 

zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dâhil olan paylarda yaptıkları 

alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,  

c) Çağrıda bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dâhil olan 

payların Borsa’da işlem görmesi durumunda, varsa, ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının 

kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama Borsa 

fiyatlarının ortalamasının, yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir” denilerek zorunlu çağrı 

fiyatının nasıl belirleneceği açık bir şekilde düzenlenmiştir.   

 

Somut olayda, 10.12… – 11.12… tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan bir 

değerleme raporu bulunmamaktadır (Tebliğ, madde 8 / 3 a). Denetim Raporu’nda, zorunlu çağrı fiyatları, 

IV seri, 44 numaralı Tebliğ’in 8 inci maddesinin 3’üncü fıkrasının b bendi uyarınca 0,85 TL, c bendi 

uyarınca ise 0,80 TL olarak tespit edilmiştir. Tebliğdeki açık hüküm gereği, zorunlu çağrı fiyatı, a), b) ve 

c) bentlerinde tüm fiyatların tespit edilmesini müteakip, tespit edilen fiyatların yüksek olanından düşük 

olmayacak şekilde belirlenir. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlatılması gereken bir 

değerleme raporu olmaması nedeniyle, zorunlu çağrı fiyatının ne olacağı 10.12…– 11.12…tarihleri 

arasında aslında net olarak da bilinmemektedir.  

 

Ayrıca zorunlu çağrı fiyatı tespit edilmeden önce, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, G.’ye ait payları H’ye 

devretmesi hususunda izin vermesi gerekmektedir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından H’ye 

gönderilen … tarihli ve sayılı yazıda özetle, G.’ye ait A Grubu imtiyazlı payların H.’ye devri ile ilgili 

sürecin durdurulması istenmiştir.  

 

Zorunlu çağrı fiyatı, IV seri, 44 numaralı Tebliğ’in 8 inci maddesinin 3’üncü fıkrasının her bir bendi 

uyarınca tespit edilen miktardan yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir. Bu durumda 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (a) bendi uyarınca hazırlattığı bir değerleme raporu ile belirlenecek fiyat 

olmaması sebebiyle 10.12… – 11.12… tarihleri arasında kesin ve belli olmayan bir bilginin kullanılmış 

olması mümkün değildir.  

 

Ayrıca Kurul’un onay vermemesi üzerine satış gerçekleşmediğinden, çağrıda bulunma zorunluluğu 

ortadan kalkmış, bu suretle zaten senedin piyasa performansına göre belirlenen bu fiyat değerinin, 

yatırımcı nezdinde bir anlamı da kalmamıştır.  
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Bilgi suistimali suçunun maddi unsuları bakımından değerlendirilmesi gereken bir diğer husus ise failin 

kendisine veya bir başkasına menfaat temin etmesidir. Denetleme Raporu’nda “H. AŞ.’nin hesabından 

gerçekleştirilen pay satışları sonucu brüt 1.821.702 TL menfaat elde edildiği ve bu menfaatin 724.680 

TL’sinin doğrudan (A)’e ait olduğu” ifade edilmiştir. Denetleme Raporu’nda brüt menfaat olarak ifade 

edilen kavram, gerçek pay satış bedelinden müstakbel (kesinliği olmayan) alış bedelinin çıkarılması 

suretiyle bulunmaktadır. Keza müstakbel alış bedeli ise, G. A.Ş.’ye ait B Grubu paylar için beher pay başına 

biçilen 0,85 TL olarak kabul edilmiştir.  

 

Ancak G.’ye ait B Grubu paylar için beher pay başına biçilen bedel, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda 

açıklandığı üzere tarafların anlaştığı gün olan 12.12… tarihinden itibaren 30 gün geri gidilerek Borsa’da 

oluşan ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) alınarak belirlenecektir. Brüt menfaatin hesaplanmasında kullanılan 

işlemler ise 10.12… – 11.12… tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Özellikle belirtmek gerekir ki, G.’ye 

ait B Grubu paylar, Borsa’da işlem görenlerden olup, taraflar arasında anlaşılan bedel, hisse senedinin 

piyasası temel alınarak hesaplanmıştır. Bu yönüyle söz konusu bedel bizzat Borsa araçları vasıtasıyla 

belirlenmiş olup, ortada Borsa araçlarını etkileyecek bir bilgi bulunmamaktadır. Bu fiyat zaten hisse 

senedinin borsadaki ortalama fiyat performansını yansıtmaktadır.  

 

Sermaye piyasasında, şirketlerin yapmış olduğu bu tarz işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay 

vermesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu söz konusu işleme onay vermediği takdirde tarafların 

anlaşmış olmasının bir hükmü olmamaktadır. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından H’ye 

gönderilen 24.12… tarih ve … sayılı yazı ile özetle, G.’ye ait A Grubu imtiyazlı payların H’ye devri ile 

ilgili sürecin durdurulması istendiğinden taraflar arasında herhangi bir pay devri yaşanmamıştır. 

Dolayısıyla H’nin almadığı hisse senetlerine biçilen bedele dayanılarak menfaat elde edildiği söylenemez.  

 

Somut olayda; içeriden öğrenilen bilginin bulunmaması, taraflarca tespit edilen 0,85 TL birim fiyatın bizzat 

sermaye piyasasını verileri tarafından oluşturulması ve zorunlu çağrı fiyatının nasıl oluşturulacağının 

mevzuatta açıkça düzenlenmesi nedenleriyle bilgi suistimali suçunun maddi unsurlarının oluşmadığını 

ifade etmek gerekir.  

 

b) Bilgi Suistimali Suçunun Manevi Unsuru Bakımından Değerlendirme 
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Bilgi suiistimali suçunun manevi unsuru kasttır. Failin, kamuya duyurulmamış sermaye piyasası aracının 

değerini, diğer yatırımcıların kararını etkileyebilecek bir bilgiye sahip olduğunu bilmesi ve bu bilgiye 

dayalı olarak işlem yapması gerekir. Bu anlamda bilgiyi suiistimal eden failin, bilginin kesinliği ile hareket 

etmesi ve bu yolla menfaat elde edeceğini bilmesi, ezcümle kastının neticeyi de kapsaması aranır.  

 

(A), açıklamalarını içeren 17.12.. tarihli tutanakta, kendine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama amacının 

olmadığını, Sermaye Piyasası Kurumu’nun 09.10.2013 tarihli Resmî Gazete’ de yayınladığı III-48.3 

numaralı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 22 inci maddesinde yer alan 

sınırlamalara uymaya çalıştığını beyan etmiştir.  

Denetleme Raporu’nun 09.12…– 30.12… tarih aralığında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel 

durum açıklamalarına ilişkin bölümü incelendiğinde, H.’nin 11.12… tarihinde, G.’ye ait 1.095.756 adet 

pay satışı işlemini gerçekleştirdiğini ilan ettiği görülmektedir. Ancak söz konusu tarihte H.’de, G.’ye ait 

1.289.572 adet pay daha bulunmaktadır ve (A) temsil ettiği şirketin uhdesinde bulunan bu hisseleri 

satmamıştır. 

Şüphesiz, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda 09.12.. tarihinde yapılan yönetimin devriyle 

sonuçlanabilecek satış için muhtemel alıcılarla görüşmelere başlanıldığı bilgisi, yatırımcıların çağrı sonrası 

belirlenecek fiyat üzerinden bir kazanç elde etme beklentisi nedeniyle G.’nin hisse senetlerinde arz ve 

talebi artırmıştır. Bu nedenle 10.12… – 11.12… tarihleri arasında G.’ye ait hisse senetlerinin alım ve satım 

hacmi artmış ve fiyatlar yükselmiştir. Bu durum hem H.’nin aşağıda ifade edeceğimiz mevzuata bağlı 

sorumlulukları hem de temsil ettiği yatırımcıların beklentileri kapsamında işlem yapılmasını 

gerektirmektedir.  

H., müşterileri ile yaptığı sözleşmenin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, portföy yönetimi ile ilgili 

olarak, gerekli dikkat ve özeni göstermek, iyi niyetli hareket etmek ve müşteri menfaatleri ile kendi 

menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda dahi müşteri lehine davranmakla yükümlüdür. 

Müşterilerinin menfaatlerini korumakla yükümlü olan H.’nin portföyünü piyasa koşullarına göre, onlar 

için iyi bir fiyatı yakaladığı anda (hisse senedinin fiyat ve hacim performansına dayalı olarak) elinden 

çıkarması ticari hayata uygun bir harekettir.  

Diğer taraftan H. asıl olarak, G.’ye  ait A Grubu imtiyazlı paylarla ilgilenmektedir. İki şirket arasında 

müzakere edilen ve akdedilmesi düşünülen sözleşme esas itibariyle G.’nin devralınmasına özgülenmiştir.  

c) Bilgi Suistimali Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru Bakımından Değerlendirme 
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H. ve G., A Grubu imtiyazlı paylar ile B Grubu hamiline paylar hakkında görüşmelerde bulunmuştur. 

Ancak girişim sermayesi yatırım ortaklarının mevzuattan kaynaklanan bazı sınırlamalara uyması 

gerekmektedir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.10.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayınladığı III-48.3 numaralı Girişim 

Sermayesi Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 20 inci maddesi girişim sermayesi yatırım 

ortaklarının faaliyet kapsamını ve faaliyetlerine ilişkin sınırlamaları düzenlemektedir. Söz konusu 

maddenin 1 inci fıkrasının b bendinde “Ortaklıklar, girişim sermayesi yatırımları 

dışında portföylerini çeşitlendirmek amacıyla, borsada işlem gören veya görmek üzere ihraç edilen 

sermaye piyasası araçlarına, borsada ters repo işlemlerine, Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve yatırım 

fonu katılma payları ile TL ve döviz cinsinden vadeli-vadesiz mevduat ve katılma hesabına yatırım 

yapabilir. Yatırım fonu katılma payları hariç sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının borsa kanalıyla 

yapılması zorunludur” denilmektedir. Aynı Tebliğ’in 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendi ise 

“20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan yatırımlarda, tek bir ihraççının ihraç 

etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarına ortaklık aktif toplamının en fazla %10’u oranında yatırım 

yapabilirler” hükmünü içermektedir.  

(A), H.’nin sahip olduğu G.’ye ait 2.385.328 adet payın 1.095.756 adedini satmış, 1.289.572 adet bünyesinde 

kalmıştır. H.’nin elinde kalan 1.289.572 adet pay ile G.’yle yapılan sözleşmenin gerçekleşmesi durumunda 

gelecek 960.000 adet pay toplamı H.’nin ortaklık aktif toplamının %10 undan az miktara tekabül 

etmektedir. Böylece aşağıdaki tabloda görüleceği üzere Tebliğ’de öngörülen tek bir ihraççının ihraç etmiş 

olduğu sermaye piyasası araçlarına ortaklık aktif toplamının en fazla %10’u oranında yatırım yapılabileceği 

sınırlamasına uyulmuştur. 

Adı 

Soyadı / 

Unvanı 

Portföy 

Değeri & 

Aktif 

Toplam 

Satış Öncesi 

Satış 

Miktarı 

(Adet) 

Kalan 

Sözleşme uyarınca 960.000.-adet 

pay alışının gerçekleşmesi 

durumunda Portföy Durumu 

Miktarı 

(Adet) 

Tutarı  

(TL) 

Aktif 

Toplama 

Oranı (%) 

 
Miktarı 

(Adet) 

Tutarı 

(TL) 

Aktif 

Toplama 

Oranı (%) 

Miktarı (Adet) 
Tutarı 

(TL) 

Aktif 

Toplama 

Oranı (%) 

H. A.Ş. 22.400.000 2.385.328 2.122.942 9,48 1.095.756 1.289.572 1.147.719 5,12 2.249.572 2.002.119 8,94 

 

H.’nin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Kurul’un satışa onay vermesi aşamasında 

satışa engel oluşturmaması adına, G.’ye ilişkin portföy hacmini alım sonrasında %10 barajını aşmayacak 
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bir noktaya taşıması, meşru, hukuka uygun, mevzuatın gereğini yerine getirmeye özgü bir işlemdir. 

Konunun bu yönden tetkiki halinde de eylemin müsnet suçun unsurlarını oluşturmadığı anlaşılmaktadır.  

VI- SONUÇ 

Yukarıda yaptığımız teorik açıklamalar, inceleme ve değerlendirmelerimiz çerçevesinde; 

a) Somut olayda bilgi suistimaline konu olabilecek bir bilginin mevcut olmaması,  

b) SPK’nın varlığını iddia ettiği bilginin, kamunun malumu olan hisse senedinin geçmiş fiyat 

performansından ibaret olduğu, Tebliğ’de bu fiyatın belirlenmesine ilişkin sürecin esasen 

tamamlanmadığı, bu hususta SPK tarafından hazırlatılacak değerleme raporunun da fiyatın tespitinde 

nazara alınacağı, 0.85 lira belirlenen hisse senedi fiyatının, bu hissenin geleceğini belirleyecek yeni bir 

bilgi olmaktan ziyade, geçmişi ile ilgili bir fikir verdiği, halbuki bu suçun konusunu oluşturan bilginin 

ihraççının yahut sermaye piyasası aracının geleceğini ilgilendiren bu anlamda yatırımcının gelecek yatırım 

kararını dayandırabileceği bir veriye ilişkin olması gerektiği,  

c) Hisse senedinin geçmiş performansının yatırımcıların malumu olduğu, yatırım kararlarını 

değerlendirirken hali hazırda dikkate alınan bir veri olduğu,  

d) SPK.’nın iki şirket arasındaki bu hisse devrine onay vermemesi ile bu bilginin bir kıymetinin de 

bulunmadığı, onay işlemine kadar, kesin bir bilgi olarak değerlendirilemeyeceği,  

e) H.’nin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri sebebiyle G.’ye ilişkin hisse senedi portföyünü, kendi 

sermayesinin %10’u nispetini geçmeyecek bir oranda tutması gerektiği, yapılan satım işleminin bu 

mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ile yakından ilişkili olduğu,  

f) H.’nin portföyündeki tüm G. hisse senetlerini değil, belirli bir kısmını satmış olmasının da hukuka 

aykırılık ve manevi unsur yönünden önem arz ettiği,  

g) Müşterilere ait işlemlerin ticari hayatın bir gereği olduğu, fiyatı yükselen bir hisse senedinin, alım 

maliyeti nazara alınarak satılmasında, kamunun malumu olan göstergelere göre hareket edildiği, 

müşterilerin de bu tarz bir davranışı portföy yönetiminden bekleyeceği, aksine hareketin müşterilerin 

aleyhine doğuracağı ekonomik zararlar kapsamında hukuki sorumluluğu gündeme getirebileceği,  
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tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde müsnet suçun unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği, 

bilgi suiistimali suçuna ilişkin denetleme dairesi raporunda varılan sonuç ve değerlendirmelerin varsayıma 

dayalı olduğu yönündeki görüşümüzü; 

Nihai takdir delillerle doğrudan temas eden yargı makamlarına ait olmak üzere,  

 

Saygıyla bilgilerinize arz olunur. (………….) 

 

Prof. Dr. A. Caner YENİDÜNYA 

 


