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KONU: Bilgi Suistimali Veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü  

 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim 

Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)” 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Yatırım kuruluşları bu tebliğ kapsamında ve uygulanmasında şüpheli işlemlerle karşılaştıklarında bildirimde 

bulunmakla yükümlüdür.  

 

Yatırım kuruluşları karşılaştıkları şüpheli işlemleri en geç 5 gün içinde yazılı olarak Sermaye Piyasası 

Kurulu’na bildirmelidirler.  

 

Yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu, bu bildirimleri yapmakla yükümlü olarak, kendi mevzuatları uyarınca 

oluşturulan iç denetim veya teftiş birimlerinin üst düzey yöneticilerinden yeterli sayıda sermaye piyasası ileri 

düzey lisansına sahip personel görevlendirmeli ve söz konusu personelin bu Tebliğle belirlenen görev ve 

sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirip getirmediklerini kontrol etmelidir. Yönetim kurulu söz 

konusu kontrol görevini, alacağı yazılı bir yönetim kurulu kararı ile açık bir şekilde bir veya birden fazla 

yönetim kurulu üyesine devredebilmektedir. 

 

Kurula bildirimde bulunanlar, bu Tebliğ kapsamında yapılan bildirimler ve bildirimde bulunulanlar 

hakkında, mahkeme, savcılık ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı dışında, işleme taraf olanlar dâhil, 

üçüncü kişiler ile kurum ve kuruluşlara bilgi veremezler. 

 

Yatırım kuruluşları, şüpheli işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma 

yaptıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde aşağıda yer alan bildirim formunu doldurarak veya 

bu formda yer alan asgari bilgileri içeren bir yazı ile Kurulun İstanbul Temsilciliği adresine Piyasa Gözetim 

ve Denetim Dairesine hitaben bildirimde bulunmalıdırlar. 

 
 

BİLDİRİM FORMU 

  

A- FORMU DÜZENLEYEN YATIRIM KURULUŞUNUN 

  

|-------------------------------------------------------------------| 

| Adı Soyadı/Unvanı:                                                | 

|-------------------------------------------------------------------| 

| Adresi:                                                           | 

|-------------------------------------------------------------------| 

| Telefonu:                         Sicil No/T.C. Kimlik No:        | 

|-------------------------------------------------------------------| 

| E-posta Adresi:                                                   | 

|-------------------------------------------------------------------| 

  

 

 

 

 

 

http://www.dmr-tr.com/dmr
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B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 

  

|-------------------------------------------------------------------| 

| Bildirim Tarihi  |                | Evrak Kayıt No |              | 

|-------------------------------------------------------------------| 

| Yeni veya Ek     | � Yeni � Ek    | Ek ise Önceki Bildirimin      | 

|                  |                | Tarihi: ../../....            | 

|-------------------------------------------------------------------| 

| Bildirimin       | � Normal � İvedi � Çok İvedi                   | 

| Aciliyeti        |                                                | 

|-------------------------------------------------------------------| 

  

C- ŞÜPHELİ İŞLEM BİLGİLERİ 

  

|--------------------------------|----------------------------------| 

| İşlem Tarihi                   | � Tek işlemde : ../../....       | 

|                                | � Bağlantılı işlemlerde :        | 

|                                | ../../.... - ../../....          | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| İşlemin Yapıldığı Yer          |                                  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| İşlem Türü                     |                                  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| İşleme Konu Sermaye Piyasası   |                                  | 

| Aracı                          |                                  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| İşlem Tutarı                   |                                  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| İşlemin Yapılma Yer veya       | � Telefon � İnternet � ATM       | 

| Yöntemi                        |                                  | 

|                                | � Şube � Diğer                   | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

  

D- ŞÜPHELİ İŞLEMİ İLGİLENDİREN HESAP BİLGİLERİ 

  

|--------------------------------|----------------------------------| 

| Hesap Türü                     | � Vadeli � Vadesiz � Yatırım     | 

|                                | � Kredili � Diğer                | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| Hesabın Bulunduğu Kurum        |                                  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| Hesap No                       |                                  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| IBAN                           |                                  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| Hesap Sahibi                   |                                  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| Hesabın Açılış Tarihi          | ../../....                       | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| Hesabın Kapanış Tarihi         | ../../....                       | 

|--------------------------------|----------------------------------| 
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ŞÜPHELİ İŞLEM HAKKINDA AÇIKLAMA 

|--------------------------------------------------------------------| 

| Konunun şüpheli işlem olarak kabul edilmesine neden olan faktörler:| 

|                                                                    | 

|                                                                    | 

| Şüpheli işlemle ilgili bilgiler:                                   | 

|                                                                    | 

|                                                                    | 

| Önemli olabilecek diğer bilgiler:                                  | 

|                                                                    | 

|                                                                    | 

|                                                                    | 

|--------------------------------------------------------------------| 

  

  

Bildirimi Yapan Görevlinin 

Adı, Soyadı ve İmzası 

  

 

Yatırım kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki bildirimlere ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri düzenlenme 

tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve talep 

edilmesi halinde Kurula ibraz etmek zorundadırlar. 

 

Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçlarına ilişkin olarak şüpheli işlemlerin tespitinde yatırım 

kuruluşlarına yardımcı olması için aşağıda yer alan şüpheli işlem örnekleri verilmiştir. Bildirimde bulunmak 

için şüpheye konu olan hususun aşağıda belirtilen örneklere uyması şartı aranmamalıdır. 

 

Bilgi suistimaline örnekler: 

 

 Bir müşterinin hesap açar açmaz veya uzun bir süredir işlemi olmadığı halde belirli bir payda net 

alım yönünde işlemler gerçekleştirmesi, bu işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması için aceleci 

davranması, bu işlemler sonrasında söz konusu payla ilgili önemli bir gelişmenin yaşanması ve 

fiyatın yükselmesinin ardından müşterinin söz konusu payları satarak kısa bir süre içerisinde normal 

olmayan bir kazanç elde etmesi 

 

 İçsel bilgiye erişimi olabilecek bir kişinin, genel işlem karakterine uyumlu olmayan surette, halka 

açık bir şirketi ilgilendiren önemli bir gelişmenin öncesinde ve/veya sonrasında halka açık şirket 

paylarında alım veya satım ağırlıklı işlem gerçekleştirerek menfaat elde etmesi 

 

 Telefonla veya doğrudan müşteri temsilcisine sözlü olarak emirlerin iletimi sırasında veya işlemler 

gerçekleştikten sonraki süreçte yatırımcının söz, ifade, davranış, tutum ve emirlerinin 

zamanlamasından hareketle halka açık bir şirketi ilgilendiren içsel bilgiye veya sürekli bilgiye diğer 

yatırımcılardan önce sahip olduğu yönünde izlenim edinilmesi. 
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İşleme dayalı piyasa dolandırıcılığına ilişkin örnekler: 

 

 Bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından belirli bir payın fiyatını sabit tutmaya dönük 

pozisyon alınması, payın işlem miktarı ve emir büyüklüklerine göre arz ve talebine etki edecek veya 

fiyatını değiştirecek büyüklükte emirler verilmesi veya işlemler gerçekleştirilmesi sonucunda 

piyasanın yanıltılması. 

 

 Bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından, piyasanın genel işlem karakterine uyumlu 

olmayan surette, normal finansal gerekçelerle açıklanamayacak şekilde farklı piyasalarda (korunma 

amacıyla açıklanamayacak aynı yönlü vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve spot işlem alımı-satımı) 

büyük ölçekte işlemler gerçekleştirilerek piyasanın yanıltılması. 

 

Bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığına ilişkin örnekler: 

 

 Belirli bir pay hakkında yatırımcıların kararlarını etkileyici nitelikte, herhangi bir dayanağı olmayan 

yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek. 

 Belirli bir payda pozisyon alındıktan sonra piyasada yanıltıcı haberler yaymak suretiyle 

yatırımcıların kararlarını ve dolayısıyla payların fiyatını etkilemeye dönük faaliyetlerde bulunulması. 

  

Diğer örnek teşkil edebilecek şüpheli işlemler: 

 

 Müşteri hesabının gerek açılışından itibaren, gerekse sonradan vekaletsiz olarak bir başkası 

tarafından kullanılması. 

 Müşterinin daha önce Kurul kararı ile hakkında işlem yasağı uygulanan kişilerle irtibatlı olması ve 

işlemlerin bu kişilerin yönlendirmesi ile yapılması. 

 Bir kişinin hesabından, o kişinin yaşı, mesleki nitelikleri, mali durumu, sermaye piyasalarındaki 

tecrübe ve bilgi birikimi gibi özelliklerine uygun olmayan şekilde yüksek miktarlı yoğun işlemler 

gerçekleştirilmesi. 

 Aynı ikametgah veya iş adresine sahip olmayan iki veya daha fazla farklı müşteri hesabı için hesabın 

kısa bir zaman aralığı içinde aynı IP adresi üzerinden yatırım kuruluşu sistemine bağlanılması, emir 

iletilmesi veya işlem yapılması. 

 Görünürde birbirinden bağımsız hareket eden müşterilerin; aynı adres, telefon ve benzeri iletişim 

bilgilerini vermesi, aynı lehtarlara havale göndermesi, aynı amirlerden havale alması veya açtıkları 

hesaplarda aynı kişi ya da kişilere vekalet vermesi. 

 Büyük miktarlı para yatırma işlemlerinin havale veya EFT yoluyla yapılması yerine elden yatırılmak 

istenmesi, havale mahiyetindeki para hareketlerinin kasa üzerinden nakit çekme ve yatırma suretiyle 

gerçekleştirilmek istenmesi. 

 Bir yatırım kuruluşu müşterisinin telefonla emir iletimi kurallarına aykırı olarak emirlerini ses kaydı 

yapılmayan telefonlar üzerinden iletmek istemesi, bu amaca yönelik olarak yatırım kuruluşu çalışan 

veya yöneticilerine teklifte bulunması. 


