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BASIN BÜLTENİ 
 

FONA DEVREDİLEN HALKA AÇIK BANKALARIN MAĞDUR HİSSE SENEDİ 
YATIRIMCILARI İÇİN ÇÖZÜM BULUNMALI 

 
 
Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, mali bünyeleri zayıflamış ve 
taahhütlerini yerine getiremez duruma gelmiş bulunan bankaları, mevzuat çerçevesinde, 
ortaklık hakları ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devretmektedir. 
 
Yine bilindiği gibi, Fona devredilen bankalardan bir bölümü halka açık olup, onbinlerce hisse 
senedi yatırımcısı bu kapsamda tüm haklarını kaybetmiş durumdadır. 
 
Bu konu medyada ve ilgili çevrelerde uzunca süredir tartışılmakta, olaya salt hukuksal açıdan 
yaklaşanlar, uygulamanın mevzuata uygunluğu nedeniyle, yapılacak herhangi bir şey 
bulunmadığını ifade etmektedirler. 
 
Diğer taraftan, konuya teknik açıdan yaklaşanlar da, şu ana kadar el konulan bankaların 
tamamının bilançolarının pasif açığı vermiş olduğunu hatırlatarak, sözü edilen küçük 
yatırımcıların, el koyma hali olmasa dahi, normal tasfiye süreci sonucunda herhangi bir hak 
elde edemeyeceklerini hatırlatmaktadırlar. 
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği olarak, konuyu; temel hukuk kuralları 
çerçevesinde tartışılabilir, kamu vicdanı yönünden rahatsız edici, sermaye piyasamızın 
geleceği yönünden ise son derece talihsiz bulmaktayız.  
Şöyle ki; 
1. Olayda hukuki açıdan kritik unsur, sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şekilde 
yatırımcının bilgilendirilmesi, şeffaflığın sağlanması konusudur.  
Birer güven müessesesi sayılan bankalarla ilgili olarak, yetkili kurum tarafından denetleme ve 
sair şekilde elde edinilen bilgilerin kamuoyuna açıklanması sakıncalı olabilir. Yasa gereği olan 
bu uygulamayı temelde eleştirmek istemiyor, ancak, "kamu yararı" gerekçesine dayandırılan 
uygulamanın doğurduğu zararların belli bir kesime yüklenmesinin de objektif hukuk ilkeleriyle 
çeliştiğini düşünüyoruz. 
 
2. İkinci konu, sermaye piyasamızın geleceği ile çok yakından ilgilidir. Sıkça tekrar ettiğimiz; 
piyasanın sığlığı, spekülatif ve manipülatif işlemlerin fazlalığı, kurumsal yatırımcıların 
yetersizliği, yabancı yatırımcının ilgisinin azlığı... gibi şikayetlerimizi, ancak ve ancak, yatırımcı 
haklarına en az diğer ülkeler kadar saygı göstermekle giderebileceğimize inanmaktayız. 
 
20 yıldır sürdürdüğümüz bunca çaba ve kurduğumuz mükemmel teknik alt yapıya rağmen, 
nüfusu 70 milyona yaklaşan bir ülkede erişebildiğimiz sadece 1.3 milyon kişilik hisse senedi 
yatırımcı kitlesinin, kendi yarattığımız ve doğruluğuna da kendi kendimizi inandırdığımız 
kanun maddeleri ile yok olmasına göz yummamalı, soruna ivedilikle çözüm bulmalıyız. 
 
İnancımız odur ki, bulunacak herhangi bir yasal çözüm, Fona devredilen bankaların 
yükümlülüklerinin devlet borcu sayılarak bütçeden karşılanması ve sonuçta tüm halka 
yüklenmesi uygulamasından daha adaletsiz olamaz. 
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