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İMKB'de bugün yapılan gözaltılarla ilgili TSPAKB basın
duyurusu!
Bugün, Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu bir soruşturma kapsamında çeşitli kişiler
gözaltına alınmış ve malvarlıklarının dondurulması yönünde karar alınmıştır. Başsavcılık soruşturması
kapsamında gözaltına alınan kişilere isnat edilen suç, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-2'üncü
maddesinde tanımlanan manipülasyon fiilinin gerçekleştirilmesidir.
Çeşitli dönemlerde sermaye piyasamızın geneline yönelik olmayan, halka açık şirketlerimizin piyasa
değerinin ve işlem hacminin çok küçük bir bölümünü oluşturan ve kesinlikle sermaye piyasamızın
gelişmişlik düzeyini yansıtmayan bazı işlemler nedeniyle sermaye piyasamız bu tip olumsuz haberlere
konu olmakta ve manşetlere taşınmaktadır.
Doğal olarak bu durum, tüm sermaye piyasası düzenleyici kurumlarının el ele vererek, sermaye
piyasamızı geliştirmek için Halka Arz Seferberliği, Yatırımcı Seferberliği gibi atılımlar yapmaya çalıştığı bir
dönemde, yaratmış olduğu olumsuz imaj nedeniyle, sarf edilen gayretlerin de boşa gitmesi sonucunu
doğurmaktadır.
25. yılına girmiş olan Borsamız, gelişmekte olan ülke borsaları arasında çok önemli bir konuma gelmiş ve
özellikle yabancı kurumsal yatırımcıların en gözde piyasaları arasına girmeyi başarmıştır. Ancak çok sınırlı
sayıdaki olumsuz örneklerin basında geniş yer bulması nedeniyle yerli yatırımcımız hisse senedi
yatırımından korkmuş ve 25 yıldır dünyanın en yüksek getirisini sağlayan borsamızın potansiyelinden
yararlanamamıştır. Yatırımcılar hisse senetlerinden kısa vadede yüksek getiri beklememeli, uzun vadeli
düşünmelidirler. Hisse senetlerine doğru yatırım yöntemi, portföyün çeşitli hisse senetlerinden
oluşturulması, uzun vadeli düşünülmesi, yatırım yapılacak şirketin faaliyetlerinin ve piyasa değerinin
incelenerek seçilmesidir. Bu temel ilkelere dikkat eden yatırımcılar manipülatif işlemler nedeniyle zarar
görmeyeceklerdir.
TSPAKB olarak yatırımcıların kendi risk, getiri ve portföy sınırlamalarını göz önünde bulundurarak yatırım
yapmalarını sağlamak ve bu tür işlemlerden zarara uğramalarını önlemek için toplumun yatırım
alternatifleri konusunda asgari bilgi seviyesine sahip olmasını hedefleyen Yatırımcı Eğitimi çalışmalarını
yoğunlaştırma kararını almış bulunuyoruz.
Birliğimiz, manipülasyon suçunu işleyenlerin kanunun elverdiği ölçüde en ağır şekilde cezalandırılmasını
desteklemektedir. Bu anlamda, TSPAKB olarak manipülasyon suçunun önlenmesi için ilgili tüm kamu
kuruluşları ile işbirliğine hazır olduğumuzu, bu suça isteyerek veya istemeden dahil olduğunu
düşündüğümüz üyelerimizle görüşme, onları uyarma, gerektiğinde Birlik mevzuatının elverdiği ölçüde
cezalandırma prensibini benimsemiş olduğumuzu vurgulamak isteriz.
Hedefimiz bu tür işlemlere bilerek aracılık yapan kişi ve kurumların en kısa zamanda sistem dışına
itilmesidir. Ancak, oldukça subjektif olan bu suçun cezası verilirken bazı sektör çalışanlarımızın haksız
yere suçlanmalarından ve hatta ceza almalarından da endişe duymaktayız. Bu yüzden bu tür tahkikatların
sektörün düzenleyicisi ve denetleyicisi olan Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliği içinde yürütülmesinin
daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.
Saygılarımla,
Attila Köksal, CFA
BAŞKAN
TSPAKB Büyükdere Caddesi No. 173 1. Levent Plaza, 1. Levent 34394 İstanbul
Tel: 212-280 85 67 Faks: 212-280 85 89 internet: www.tspakb.org.tr e-posta: info@tspakb.org.tr

1

