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GiRi$
Finansal piyasalarm saghkll i§leyi§i, sbz konusu piyasalardaki

guven, §effaf11k ve kararhllga dayanmakta, bu sayede yat1r1mc1lar1n
menfaatleri korunabilmektedir. Piyasalardaki geffafhk ve guvenin
saglanmasmm en énemli unsurlarmdan biri ise bilginin dogru kulla—
mlma31d1r. Bu noktada ézellikle birden fazla hizmet veren kurulu§-
larda bélumler ara31 elde edilen bilgiler {inem tagamaktadu. Zira ge-
rekli 6nlemlerin almmama31 halinde, bu kuruluglardaki hizmet gegit-
liliginin fazlahgl nedeniyle, glkar gat1§malar1n1n yaganmam ve igerden
6grenenlerin ticareti fiilinin gergeklegmesi neredeysé kaglmlmazdlr.
Dolaylslyla 'piyasalarln ve yatlrlmcflarln korunma51 igin bilginin k6-
tuye kullammmm (inune gegilmesi ve bu yolda ge§itli énlemlerin
almma51 gerekmektedir. Bu Emlemlerden biri de, bilgi ak1§1n1 engelle-
yen bilgi izolasyonun uygulanmaSIdlr.

Ce§itli duzenlemelerde ve doktrinde, birden fazla hizmet sagla-
yan kurulu§1arda igerden 6grenenlerin ticaretini ve glkar gatlgmalarl-
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n1 onlemede bilgi izolasyonu olusturmak etkin yollardan biri olarak
degerlendirilmistir. Bunun yamnda son donemlerde, s'ciz konusu ku-
ruluslara bilgi saglayan analistlerin kars1la§t1g1 c1kar gatlsmalarim 6n—
lemek acislndan da, bilgi izolasyonu onerilen yontemler arasmda yer
almaktadir.

Turk pozitif hukukundaki diizenlemeler incelendiginde, birden
fazla hizmet veren ve bilgi izolasyonu olusturulma51 gereken kuru-
luslarm daha cok sermaye piyasaSI kurumlarl ile kredi l<uruluslar1
Oldugu goriilmektedir. Dolay131yla bu callsmanin konusunu ézellikle
arac1 kuruluslar (arac1 kurumlar ile bankalar) ve bu kuruluslarm ara-
c111k faaliyeti sonucu ortaya g1kan glkar catlsmalarinda ve icerden 0g-
renenlerin ticaretinde bilgi izolasyonu yénteminin uygulanmas1 olus-
turmaktadlr. Arac1 kurumlara iliskin hukumler, Sermaye Piyasa51 Ka-
nunu (SerPK) m. 32 ve buna bagh ikincil diizenlemelerde yer almak-
tadlr. Bu callsmada bzellikle SerPK’mn ilgili hukiimleri ile Aracrllk
Faaliyetleri ve Arac1 Kuruluslara lliskin Esaslar Hakkmda Tebligl,
(Serizv N0: 46) incelenmistir.

I. HUKUKi ACIDAN BiLGi iZOLASYONU
lgerden ogrenenlerin ticaretini ve clkar cahsmalarlm bnlemek

amac1yla alinan en onemli 'c'mlemlerden biri bilgi izolasyonudur
(Chinese Wall). Bilgi izolaSyonti, birden fazla hizmet veren kurulus-
larm, belirli b'ciliim ya da boliimlerinde l<ullarulan belli nitelikteki
bilgilerin, kurulusun diger béliimlerine iletilmesini 'c'mlemek amac1y1a
olusturduklari it; kurallar, usuller ya da bu kural ve usullerin izlen-
mesi amac1yla ortaya konulmus prensipler biitiinii olarak tammlana-
bilirz. Bilgi ak1s1m yonetmek ve engellemek uzere olusturulan bilgi

' RG, 1.9.2000, s: 24163 .
Bk. Manavgat. Caglar: "Turk Hukukunda ‘lcerden Ogrenen‘ Kavrami". Batider 1998.
C. XIX. S. 4. s. I82: Varn. Larry L.: “The Multi — Service Securities Firm and The
Chinese Wall: A New Look in The Light of Federal Securities Code". Neb. L. Rev. 1984.
V. ()3. s. l97: Poser. Norman 8.: “Chinese Wall or Emperor‘s New Clothes? Regulating
Conflicts of Interest ol‘Securities Firms in the US. and the UK”. Mich. YBl Legal Stud.
I988. s. 92. 93; Gorman. Christopher. M.: “Are Chinese Walls the Best Solution to The
Problems of Insider Trading and Conflicts ol‘ Interest in Broker — Dealer's‘P". Fordham J.
Corp. & Fin. L. 2004. V. 9. s. 483.
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izolasyonuna3 'ornek olarak, halka arza arac111k doneminde bankala-
rm kurumsal finansman ile bireysel yat1r1m danismanlig1, portfoy yo-
netimi ve arastirma b'oliimleri arasmdaki bilgi izolasyonu gosterilebi-
lir“. Zira bu hassas donemde, halka arz icin detayli projeler ha21rlan-
makta, inceleme ve degerlendirme callsmalarl (due diligence) yiirii-
tulmekte ve fiyatlar belirlenmektedir. Yatirim danismanlarlnln bu
bilgileri elde etmesi ve bu bilgi ile yat1r1mc11ar1 yonlendirmesi sartlari
gerceklesmis ise icerden ogrenenlerin ticareti fiiline neden olur.

Birden fazla hizmet veren kuruluslarda cikar gatismalarinin bilgi
izolasyonunu ile onlenmesine temel teskil eden onemli yonergeler-
den birisi, AB diizenlemesi olan Finansal Araclar PiyasaSI Yonergesi-
dir5 (MiFID). Soz konusu diizenlemede cikar catismalarinl engelle-
mek amac1yla d6rt yiikiimliiliik belirlenmistir. Bunlar, clkar cansma-
lar1n1 onlemek icin kurumlarm kendi organizasyonlarlni olusturma
yiikiimliiliigii; c1kar gatismalarinin belirlenmesi yiikiimliiliigii; ku-
rumsal organizasyonun yat1r1mc1n1n cikarmi korumakta yetersiz

Bilgi izolasyonu kavrammm temelleri ilk olarak SEC (Securities Exchange
Commission) ve Merrill Lynch arasmda goriilen bir'davada ortaya glkmlstlr.
Dava konusu uyusmazllkta, Merrill Lynch, Douglas Air Craft Company icin ara-
c111k faaliyetinde bulunan kurulusun yoneticisidir. Merrill Lynch bu sirketin kar
oramnm oldukca diisiik clkacagim ogrenir ve bilgiyi yanlnda calisanlara verir.
Merill Lynch’in callsanlarlmn bu gizli bilgiyi satls boliimiine iletmesi sonucu, il-
gili bolum ile islem yapan diger sirketler, bilginin kamuya agiklanmasmdan tic
giin once zarar etmemek amac1yla Douglas Air Craft Company’nin tiim hisse
senetlerini satarlar. Icerden ogrenenlerin ticareti fiilinin gerceklestigi bu uyus—
mazlikta, SEC ile Merrill Lynch arasmda anlasmaya var111r. Boylece Merrill
Lynch’in sirketi, baska bir sirketten elde edilecek fiyata etkili bilginin arac1lik
faaliyetlerini yiiriiten bolum tarafmdan aciklanmasml yasaklayan politikalarln
uygulanacagl taahhiidiinde bulunur. Karar icin bk. Gorman, s. 483; Amerikan
hukukunda, bilgi izolasyonu kavrammln ortaya clkma51, sirketlerin bu usulii
icerden ogrenenlerin ticareti fiilinin islenmesi durumunda bir savunma olarak
getirmelerine neden olmustur. Buna iliskin en onemli ornegi, Slade v. Shearson,
Hammill 8: Co. dava51 olusturmaktadlr. Bu karar icin bk. asa. dn. 49.
Kumpan, Christoph/Leyens, Patrick C.: ”Conflicts of Interest of Financial
Intermediaries, Towards a Global Common Core in Conflicts of Interest
Regulation”, ECFR 2008, V. 4, s. 84.
Directive 2004/39/EC of 21 April 2004 (on markets in financial instruments,
MiFID), OJ. L 241/26 of 2 September 2006.
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kalmaSI durumunda cikar catlsmalarlnln karnuya aciklanmaSI ve ge-
nel olarak durust ve esit davranma yiikiimliilugiidiirfi Uye iilkelerde
birden fazla hizmet veren finansal kuruluslarda bilgi izolasyonu uy-
gulamasmln temelini olusturan organizasyon yapllanmasma iliskin
MiFID 1n. 13(3)’de, finansal kuruluslarin gerek orgiitsel ve gerekse
idari anlamda miisterilerinin clkarlarlnl korumak amac1y1a zorunlu
onlemleri almalarl gerektigi belirtilmektedir. Bunun yanlnda, MiFID
m. 22 (3) — a’ da, Avrupa Birligi Komisyonu’nun birden fazla hizmet
veren I<uru1us1ar1n7 faaliyetleri Slrasmda ortaya cikabilecek clkar ca-
tlsmalarlnl belirlernek, onlemek, yonetmek ve aclklamak amac1y1a ge-
rekli sartlarl belirleyecegi diizenlenmistir. Daha sonra yiiriirliige gi—
ren MiFID’nin uygulanmasma iliskin Y'onerge (imp. MiFID) m. 22
(3)’de de clkar catlsmalarinin onlenmesinde uygulanacak yontemler-
den biri olan bilgi izolasyonuna deginilmistir. Soz konusu maddede,
finansal kuruluslarda aynl is kolunda ancak farkh bolumlerde cahsan
kisilerin sahip olduklan gizli bilgiyi birbirlerine vermeleri nedeniyle
ortaya cikacak gikar catismalarl ve bunun sonucu olarak da birden
fazla miisterinin zarar gormesini onleyen ya da kontrol eden etkili
usullerin belirlenmesi gerektigi diizenlenmektedir. Bunun yanl Slra
ayni maddede, denetleme fonksiyonlarinln birbirinden ayrllrna51 ve
bir kimsenin ayn1 islemle ilgili farkh gorevler iistlenmesini engelleyen
onlemler allnrna31 gerektigi belirtilmektedir.

Amerikan hukukunda ise, arac1 kurumlarin bilgi izoIasyonu olus-
turma51 gerekliligine temel teskil eden hiikiirn 1934 Sermaye PiyasaSI
Kanunu (Securities Exchange Act) rn. 15 (f)’de yer almaktadir. Buna
hiikme gore her arac1 kurum, sermaye piyasa31 araclarinln degerini
etkileyebilecek ve kamuya aciklanmamls bilginin kotiiye kullanllma-
sml onleyen ya2111 kural ve usulleri olusturrnahdir. Baska bir ifadeyle

Enriques, Luca: “Conflicts of Interests in Investment Services”, (in) Investor
Protection in Europe, (ed. Guido Ferrarini/Eddy Wysmeersch), New York 2006,
s. 324.
MiFID’in kullandigl ifade finansal kuruluslardlr (financial institutions). Tanlmla-
rm yer aldlgl MiFID m. 4 (1)’de ise finansa] kuruluslar, istigal konusu ya da isi,
iiciincii kisilere finansa] hizmet sunmak ve/veya profesyonel anlamda bir ya da
daha fazla finansal faaliyette bulunmak olan tiizel kisidir.
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arac1 kuruluslar icsel bilginin korunmasmi saglayacak her turlii 'cin-
lemi almakla yiikiimliidiirler. Bu onlemlerden biri de bilgi izolasyo-
nun olusturulmasrdlr”.

Tiirk hukukuncla9 ise arac1 kuruluslarln cikar catlsmalarim engel—
lemek uzere almalarl gereken onlemlerin duzenlendigi V/46 say111
Teblig m. 11/II — a’da, bu kuruluslarln cikar catismalarinl engellemek
amac1yla gerekli organizasyonu olusturmalarl gerektigi belirtilmek-
tedir.

II. BiLGi IZOLASYONU UYGUNLAMASININ NEDENLERI

A — Genel Olarak

Bilginin kamuya aciklanmasr paysahipleriyle esit isleme tabi tu-
tulmalan ve paysahipleri ile diger menfaat sahiplerinin haklarlnl da-
ha bilincli kullanmalari acisindan onem taslmaktadlr. Bilginin ac1k-
lanm331 modern finans sektorunun zorunlu bir unsuru olmakla bir-
likte, ball durumlarda zarara da neden olabilir. Arac1 kurum ve ban-
kalar cogu zarnan birden fazla hizrnet vermekte ve bu farkh hizmetle-
rin verildigi b'ciliimler arasmdaki bilgi aklsl nedeniyle menfaat catls-
malari ve icerden ogrenenlerin ticareti islemleri ortaya cikrnaktadir.
Callsrnanln bu boliimijnde bilgi izolasyonu uygulanmasmin nedenle-
ri olan, icerden ogrenenlerin ticareti ile clkar catlsmaSI iki ayrl bashk
altlnda incelenmistir. Icerden ogrenenlerin ticareti her durumcla cikar
catismasml da beraberinde getirir. Ancak her cikar catlsmaSI sonu-

Amerika’da Securities Exchange Commission (SEC) bir yandan bilgi izolasyonu-
nu desteklerken diger yandan, birden fazla hizmet veren kuruluslarin bilgi izo-
lasyonu nedeniyle icerden ogrenenlerin ticaretine iliskin ortak hukuktan dogan
sorumlulugunu bertaraf etmek istememektedir. Baska bir ifadeyle SEC’e gore,
bu kuruluslarln bilgi izolasyonu olusturrnalarl, icerden ogrenenlerin ticaretine
iliskin sorumluluklarlnln dogmayacagl anlamma gelmemektedir. Bk. Lipton,
Martin/Mazur, Robert B: ”The Chinese Wall Solution to the Conflict Problems of
Securities Firms”, N.Y.U.L. Rev. 1975, V. 50, s. 486; Poser, 5. 108; Bunun yanmda
SEC, bilgi izolasyonu olusturmayl yeterli gormemekte ayrlca ”smlrh liste”
(restricted list) olusturulmasmi tavsiye etmektedir. Slnlrll listelerde yer alan
menkul kiymetle ilgili kurulusta cahsan kimse bir tavsiyede bulunamamaktadlr.
Arac1 l<urumlar ve bankalarda bilgi izolasyonu icin bk. asa. baslik III.
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cunda igerden 6grenenlerin ticareti i§lemi séz konusu olmaz. Bu ne-
denle, iki kavram, iki farkh baghk altmda incelenmi§tir.

B — Igerden (")grenenlerin Ticareti

1. Tanlml

Igerden 6grenenlerin ticareti kavraml SerPK In. 47/A — 1’de tamm-
lanmakla birlikte, Turk doktrininde kavrama ili§kin ge§itli tammlar
yap11m1§t1r. Ornegin, "fiskz'mzlp10 igerden 6grenenlerin ticaretini
”insider olarak nitelendirilen ki§i1erin, heniiz borsada ve ilgili kigiler-
ce bilinmeyen gizli konu ve bilgilerden, spekiilatif kazang saglamak
veya bir zarardan kurtulmak gayesi ile hak51z bir §ekilde yararlanma-
larl, insider bilgisini kétiiye kullanmaktlr” geklinde aglklarken;
Tezcanlz“, ise igerden 6grenenlerin ticaretini ”firmanm ticari faaliyet-
leri ve mali durumuna iligkin gizli bilgilerin, girkete ait hisse senedi-
nin gelecekteki piyasa degerini degi§tirme amac1 ile kullamlarak
menkul klymet i§lemi yapllma51 ve bu yol ile bir kazang saglanmasa
ve muhtemel bir zarardan kaglnllmasf’ olarak tammlamaktadlr.

Igerden agrenenlerin ticaretinin normatif tammmln yaplldlgl
SerPK m. 47/A - 1’e gére: ”Sermaye piyasa51 araglarmm degerini etki-
leyebilecek, hem’jz kamuya aglklanmam1§ bilgileri kendisine veya
Ligi'mcij ki§ilere menfaat saglamak amac1yla kullanarak, sermaye pi-
yasasmda iglem yapanlar arasmdaki flrsat e§itligini bozacak §ekilde
mameleki yarar saglamak veya bir zararl bertaraf etmek igerden égre-
nenlerin ticaretidir.”

2. Unsurlarl

Igerden 6grenenlerin ticareti fiilinin gergekle§mesine neden olan
igsel bilgi, Ozel Durumlarm Kamuya Aglklanmasma Ili§kin Esaslar
Teblig12 Seri: VIII No: 54 m. 3/1 — f’de ”Sermaye PiyasaSI aracmm de-
gerini ve yat1r1mc11ar1n yatlrlm kararlm etkileyebilecek hentiz kamu-

m Tekinalp, Una]: ”I<;erden Ogrenenlerin Ticareti Sorunu”, Ikt. Mal. 1984, C. 33, S.
9, s. 310.
Tezcanll, Meral Var1§: Igerden Ogrenenlerin Ticareti ve Manipfilasyonlar, Istan-
bul 1996, s. 14.

' RC, 6.2.2009, S: 27133.
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ya aglklanmam1§ bilgi” olarak tanimlanmaktadlr. Béylece igerden 6g-
renenlerin ticaretinin gergek1e§mesi igin bilginin, menkul klymetlerin
fiyatlna etki edebilecek nitelikte olmaSI; kamuya aglklanmamlg‘. olma-
31 ve igerden agrenen tarafindan kullanilma31 gereklidir.

a) Bilginin Sermaye PiyasaSI Araglarlnln Degerini
Etkileyebilecek Nitelikte OlmaSI

SerPK m. 47/A — 1’de yapllan tanlm dogrultusunda, igerden 6gre-
nenlerin ticaretinin unsurlarlndan birinin sermaye piyasaSI araglari-
n1n degerine etkili bilgi oldugu gériiliir.

Sermaye piyasaSI araglarinin degerini etkileyen faktbrleri tek tek
saymak miimkiin degildir. Zira piyasa degerini etkileyen faktérler
her somut olayin ézelligine g'cire farkhlik gesterebilir”. Gergekten de
pek 90k hukuk sisteminde bu yol benimsenmig kanun hiikrniiyle 51-
n1r11 olarak sayma (numerus clausus) yoluna gidilmeden genel hij-
kiimlerle konu diizenlenmifiir”.

SerPK m. 47/A — 1’de ”sermaye piyasaSI araglarinln degerini etki-
leyebilecek” ifadesi kullanilmaktadir. Buna gére, degeri etkileyebilme
kriteri yeterli olup, kesin bir etkileme §art1 aranmadigi anla§11makta-
d1r15. Sermaye piyasaSI araglarlnin degerini etkileyebilecek faktérler
arasmda, §irkete i1i§kin bilgiler, sermaye piyasasmi ilgilendiren bilgi-
ler, iilkenin politik ve siyasi durumuna etki edecek bilgiler sayllabi-
1ir16.

HaCImahmutoglu, Sibel: ”AT Diizenler-neleri Isiglnda igerden Ogrenilen Bilgi
Kavrammln Degerlendirilmesi”, Prof. Dr. Turgut Kalpsiiz’e Armagan, Ankara
2003, s. 175, Yazar, bilginin fiyat etkisini bulunup bulunmadlginln tespiti igin
igerden 6grenen taraflndan kullanilmaSI gerektigini belirtirken, bilginin kamuya
aglklanmamasmdan dolay1 fiyat etkisini saptamamn oldukga zor oldugunu, fiyat
etkisini élgmenin kuramsal nitelik ta§1d1g1m belirtmektedir; ayrica bk. Davies,
Paul L.: Gower’s Principles on Modern Company Law, London 2000, s. 464.
Bu 6rnek1er igin bk. Turanboy, Insider Muameleleri, Ankara 1990, s. 45 — 48.
ihtiyar, Mustafa: Sermaye PiyasaSI Hukukunda Kamuyu Aydinlatma ilkesi,
istanbul 2006, s. 187.

”‘ Turanboy, s. 51 — 54; ihtiyar, s. 188.
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AB’nin Piyasalarin Kot'uye KullanllmaSI Yonergesi (Market Abuse
Directive17 - MAD) m. 1’de, fiyata etkili bilginin kesin nitelikte
(precise nature) olma51 gerektigi vurgulanmaktadlr. Buradan hareket—
le soylenti ve dedikodular icsel bilgi sayilmayacaktirw. MAD’da icsel
bilginin tanimlanirken bilginin belirliligi ve kesinligi olciitleri birlikte
degerlendirilmektedir.

Sermaye piyasa31 araclarinin degerini etkileyen unsurlarin kime
gore belirlenecegi konusunda SerPK’da acik bir hiikiim bulunma-
maktadir. Ancak' genel goriis, soz konusu tespitin ”makul bir yat1r1m-
c1n1n” (reasonable investor) bu bilgiye verecegi oneme gore yapllaca-
g1 yonundedir19.

b) Bilginin Kamuya Aciklanmamls OlmaSI

lcerden ogrenenlerin ticareti fiilinin gerceklesmesi icin, sermaye
piyasa31 arac1n1n degerini etkilemesi unsurunun yan1 Sira, bilginin
kamuya aciklanmamis (non — public) olma31 gerekir. Bu iki unsur
birbirini biitunlemektedirzo. lcerden ogrenenlerin ticareti fiilinde, bil-
ginin kamuya aclklanmamis olmasr unsurunun aranmasmin nedeni,
yat1r1mc1lar arasmda bilgiye erisimdeki esitligin (equal access to
information) saglanma51d1r.

'7 Directive 2003/6/EC of Parliament and of Council of 28 January 2003, L 96/16.
'8 Birds, John/Boyle, Tony/MacNeil, Iain/McCormack, Gerard/Flesner, Christian/

Villiers, Charlotte: Boyle 8: Birds’ Company Law, 5th Ed., Bristol 2004, s. 670;
Turanboy, s. 62; Ferrarini, Guido A.: ”The Market Abuse Directive”, CML Rev.
2004, s. 719.

'9 Turanboy, s. 50; lhtiyar, s. 188; TSC Industries v. Northway Inc. (426 US. 438,
449 [1976]) davasmda Amerikan Yiiksek Mahkemesi bilginin fiyata etkisini, ma-
kul bir yat1r1mc1n1n kararlar1n1 verirken onemli buldugu bilgi olarak ifade et-
mektedir. Bu karar icin bk. Hac1mahmutoglu, s. 176.
Hansen, ”MAD in a Hurry: The Swift and Promising Adoption of the EU Market
Abuse Directive”, EBLR 2004, V. 15 (2), s. 196; Turanboy, s. 60.
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c) igerden Ogrenenin Sermaye PiyasaSI Araglanmn Degerini
Etkileyen Bilgiyi Elde Etmesi ve Bu Bilginin igerden
Ogrenenler Taraflndan KullanllmaSI

1gerden egrenenlerin ticareti fiilinin gergekle§mesi igin igerden (3g-
renenin21 bu bilgiyi elde etmesi gerekmektedir. Fiyata etkili, kamuya
aglklanmamlg, bilgi, bilgiyi elde edene pek 90k yarar saglayacaktlr.
Bilgiyi elde eden igerden éérenen, bu bilgi sayesinde sermaye piyasa-
larmda kér elde edebilecek, aynl zamanda ugrayabilecegi zararlara
kar§1 kendisini koruyabilecektir. Sijz konusu bilginin elde edilmesi
tek ba§1na igerden 6grenenlerin ticareti i§1emini olugturmayacaktlr.
Zira aeaglda aglklanacak olan igerden 6grenen1er arasmda yer alan
y'c'metirn kurulu uyelerinin b'ciyle bilgilere eri§ebilmesi dogaldlr.
Onemli olan bilgilerin kullamlmaSI ve aym zamanda bu bilgiden belli
bir menfaat elde edilmig. olma51d1r22. Nitekim Amerikan hukukunda,
Caddy, Robert and Co.23 davasmda ”girkete i1i§kin bilgiiere sahip
olan ki§iler, bu bilgilerden ki§isel menfaat saglamamahdlr" yénunde
karara var11m1§t1r.

3. Bilgi izolasyonu Uygulanmasmm Nedeni

Birden fazla hizmet veren kuruluglarda igerden egrenenlerin tica-
retini 6nlemek igin uygulanan énemli y'dntemlerden bir tanesi bilgi
izolasyonudur. Ornegin bir arac1 kurumun, kurumsal finansman hiz-
meti sunan bblumunun, yukarlda degindigimiz igsel bilgi niteligin-
deki bir bilgiyi, kurumsal mugterisinden 6grenmesi dogaldlr. Ancak
kurumsal finansman bélumu 6grendigi bu bilgiyi, bireysel yat1r1m
dan1§man11g1 bélumuyle pay1a§1r ve yat1r1m dan1§man1ar1 da mu§teri-
lerine igerdeki bilgi gergevesinde yatlrlmlarlna yéjn vermelerini tavsi-

1gerden 6grenenleri tic; grupta incelemek mumkundijr. Bunlar statfiye bagh iger-
den egrenenler (yénetim kurulu bagkan ve uyeleri, komite uyeleri vb. denetgiler
ve diger personel), meslekleri nedeniyle igerden egrenen sayllanlar (avukatlar,
SPK, BDDK ve borsa gérevlileri, arac1 kurum §a11§anlar1 ve bag1m51z denetgiler)
ve igerden egrenenlerle ili§ki1eri dolaylslyla igerden 6grenen sayllanlardlr.
Turanboy, s. 64; Tekinalp, s. 313; Guyenot, Jean (Cev. Oztek, Selguk): ”1mtiyazh
Bilgilere Sahip Olabilen ve Bu Bilgileri Borsada Kullanabilen Sahlslar: Fransa’da
19erden Ogrenen veya ’1nsider Trading’”, Batider 1984, C. XII, S. 2 — 3, s. 106.

" CO, 40 Securities and Exchange Commission 907 (1961) at. 912.

‘)')
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ye ederlerse, bu durum igerden 6grenen1erin ticaretini 01u§turur24.
igsel bilginin, séz konusu §eki1de b'ciliimler araSI ak1§1n1 engellemek
ve yat1r1mc11ar1n bilgiye e§it eri§iminin saglanma31 igin bilgi izolasyo—
nunun 01u§turulma31 gerekir.

C — Cikar CatigmaSI

1. Tanlml

Cikar gatiemaSIyIa ilgili bir tanlm bugiine kadar higbir duzenle—
mede yer almam1§, bunun yerine genel olarak gikar gat1§masma yol
agabilecek bzel durumlara yer verilmigtir. Gergekten de glkar gat1§-
malarmm kapsamh olarak diizenlendigi MiFID’de de bir tanlm bu-
lunmamakta, ancak bu Yénergenin uygulanmasma iligkin Y6nerge25
(imp. MiFID) m. 21’de, gikar gat1§masma neden olabilecek durumlar
belirlenmektedir.

Doktrinde bugiine kadar gikar gat1§malar1na i1i§kin tanlmlar ya-
p11m1§, ancak bu tanimlarm pek gogu gikar gatiemalarim aglklamakta
yeterli olmam1§t1r26. Bizimde katildlgimiz bir tanlma gére gikar gatle-
masu ”Bir kimsenin ki§isel glkarinin, sadakat yiikumliiliigii bulunan
bir ba§ka ki§i ile gatlema51 ya da bir ki§inin, iki veya daha fazla kim-
seye kar§1 olan sadakat yukiimliiliigiiniin gatiemaSIdlrW”.

Cikar gat1§ma51n1n ortaya glkabilmesi igin 6nce1ik1e bir glkarin var
01ma31 ve bu glkarln ba§ka bir gikar ile gatigma31 gerekir. Bunun ya-

Gorman, s. 476; Tiirk hukukunda 19. Asliye Ceza Mahkemesinin igerden egre-
nenlerin ticaretine ili§kin 15.4.1997 tarihinde verdigi karar enemlidir. Uyugmaz-
llga konu olayda, Tiirkiye Kalkmma BankaSI (TKB) Ugak Seramik'in yiizde 52
hissedari olup, TKB’nm 19 galiganl, U§ak Seramik’in sermaye artt1r1m1na gidece-
gini 6nceden Ogrenmig bunun iizerine 21 Eyliil 1994 giinii yiiklii miktarda hisse
senedi a1m1§ ve hisse senetlerini 22 Eylul giinii 33 bin 500 lira ile 39 bin liraya ka-
dar degi§en fiyatlarla satm1§lard1r. Borsadaki normal sat1§1n 90k iizerinde hisse
satin allnmaSI sonucunda yapilan ihbarla ortaya elkan olayda suglarl tespit edi-
len 19 ga11§an ki§i baglna 500 milyon lira ve 1'er y11 hapis cezasma garptlrllmietir.
Haber igin bk. http://www.milliyet.com.tr/1997/04/30/ekonomi/tkb.html, (15.2.2009)

35 Commission Directive 2006/73/EC of 10 August 2006 (implementing MiFID), O]
L 241/26 of 2 September 2006.
Bu tanimlar igin bk. Kumpan/Leyens, 5. 77,78.
Gorman, s. 480; ba§ka bir tanim igin bk. Kumpan/Leyens, s. 84.

26

27
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mnda sbz konusu glkar, verilecek bir karar fizerinde dogrudan etki
yaratmahdlrzg. Clkar gat1§masm1n diger bir Ememli unsuru ise, karar
verme ve takdir yetkisidir. Bagka bir ifadeyle, glkar gat1§masmm ta-
raflarl arasmda hukuki bir iligki bulunmahdlrz".

Birden fazla hizmet veren kuruluglarda glkar gatlgmalarmln mey-
dana gelmesi igin taraflar arasmda sadakat yiikijmliiliigfi olma51 ge-
rekir30. Gergekten de birden fazla hizmet veren kurumlardan biri olan
arac1 kurumlarm yat1r1mc1 nam ve hesablna hareket etmeleri durum-
da taraflar arasmdaki sbzlegme, vekélet sézle§mesi niteligini ta§1r31.
Vekélet sézle§mesinin ise giivene dayah bir iligki 01ma51 nedeniyle
taraflar arasmda sadakat yiikiimlfilijgii vardlr.

2. Bilgi izolasyonu Uygulanmasmln Nedeni

Birden fazla hizmet veren kurumlarln kendi glkarlarl ile mtigieri-
1erinin glkarlarlmn veya farkh iki mfi§terisinin glkarlarmln gat1§ma51
miimkiindtir. Ancak bilgi izolasyonun uygulanmasml gerekli kllan
glkar gat1§malar1, daha gogunlukla aragztlrma faaliyetlerini yiiriitenler
nedeniyle ortaya gkmaktadlr”. Bilindigi gibi piyasalarda isabetli ka-
rarlarm almabilmesi igin, dogru ve gfivenilir bilginin elde edilmesi
gerekir. Bu nedenle birden fazla hizmet veren kuruluglarda bu nite-
likte bilginin elde edilebilmesi igin ara§t1rma ve dan1§man11k bélfim-
leri bulunur. Clkar gat1§masm1n ortaya gkmasmm en Ememli neden-
lerinden biri hem kurumsal hem de bireysel yat1r1mc1ya hizmet edil-
mesidir33. Ara§t1rma b'ciliimleri ile ézellikle kurumsal finansman b6-
h'jmleri arasmda bilgi izolasyonu olu§turulmasL analist raporlarmln
objektif ve taraf51z olmasml saglar. Béylece bireysel yat1r1mc1 dogru
bilgiye ulargabilir.

IX Kumpan/Leyens, s. 82.
Kumpan/Leyens, s. 83.
Kumpan/Leyens, s. 83
Manavgat, Caglar: Sermaye Piyasasmda AraC1 Kurumlar, Ankara 1991, s. 85 vd.;
inceoglu, Mehmet Murat: Sermaye Piyasasmda Arac1 Kurumlarm Hukuki So-
rumlulugu, Ankara 2004, s. 174.
Gorman, s. 482.
Gorman, s. 482.
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III. Bilgi Izolasyonu Yontemleri

Bilgi izolasyonuna iliskin usul ve uygulamalar birden fazla hiz-
met veren her kurulus igin ayr1 ayr1 belirlenir34. Bununla birlikte bilgi
izolasyonunun saglanma31 igin musterek ve asgari usuller bulunmak—
tadir. Bunlardan en onemlisi arac1 kuruluslarda bolumler ara31 bilgi
alisverisinin engellenmesidir. Bu usul, ozellikle kurumsal finansman
ile yat1r1m danlsmanllgl bolumlerinin birbirinden ayrllrnaSI yoluyla
uygulan1r35. Bilgi izolasyonu bazen bolumlerin binanin ayr1 katlarln-
da, bazense farkll binalarda yer alma31yla olusturulmaktad1r36. Boyle-
Ce, gizli bilgi igeren dosyalara, bilgisayarlara ve bunlarin bulundugu
galisma odalarina erisim klsitlanmaktadir. Bunun yaninda, igsel bil-
ginin sadece bir bolumde tutulma51; saklanan gizli belgelerin farkh
dosyalarda, parga parga yer almaSI; gizli belgelere kod adi verilmesi
ve ”gizli” ibaresi koyulma51, bilgi izolasyonunun olusturulmasmda
izlenen diger yontemler olarak belirlenebilir37.

Bunun yaninda bilgi izolasyonu ile bolumler arasr bilginin yatay
ak1§1 da onlenmis olur. Birden fazla hizmet veren kuruluslarda, yone-
tim kurulu seviyesinde bilgi izolasyonu olusturulmasmin ne derece
uygun olacagi tart1sma11d1r38. Turk hukukunda yonetirn kurulu iiye-
lerinin 'ozen borcu bulunmakta ve sirketin isleri gorulurken ozenli bir
sirket y'oneticisi gibi davranmalarl beklenmektedir39. Sirketle ilgili bil—
gilerin, bilgi izolasyonu nedeniyle elde edilememesi yonetim kurulu
uyelerinin bu borca ayk1r1 davranmalarina neden olabilecektir. Bu-
nun yanlnda, y'o'netim kuruluna verilen gorevlerden dolayi, kurul
iiyelerinin miiteselsil sorumlulugu s'oz konusudur (TTK m. 336 vd).

3" Gorman, s. 485.
Gorman, s. 485; Cranston, Ross: ”Conflicts of Interest in the Multifunctional
Financial Institution”, Brook. J. Int’l L., V. 16, s. 139.
Cranston, s. 139; Merkezi New York’ta bulunan First Boston Yatlrim Banka51,

35

36

1983’te insa ettirdigi merkez binasmda bilgi izolasyonunu saglamak igin asansor-
lerin birlesme ve devralma islemleri boliimiiniin katlnda durmasmi engellemisti.
Bu ornek igin bk. Poser, 5. 132.
Kumpan/Leyens, s. 84; Gorman, s. 485.
Bk. Kumpan/Leyens, s. 87; Davies, s. 294.
Camoglu, Ersin: Anonim Ortakhk Yonetim Kurulu Uyelerinin Hukuki Sorumlu—
lugu, Istanbul 2007, s. 65.

37

38
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Mfiteselsil sorumlulugun bir geregi olarak da, TTK m. 331 hijkmi'me
gére yénetim kurulu iiyelerinin bilgi alma hakkl vardlr. Bu nedenler-
1e bilgi izolasyonu, yénetim kurulu iiyelerinin §irket (timegin arac1
kurum 'ya da banka) ile ilgili alacagl kararlar Slrasmda son bulmah-
dll‘. Dolay131y1a bilgi izolasyonuna §irket yénetim kurulu dahil ol—
mamah; bagka bir ifadeyle girket hiyerar§isinde, yénetim kurulunun
altmda yer alanlar igin bilgi izolasyonu uygulanmahdlr.

IV. ARACI KURULUS; DUZENLEMELERiNE GGRE
BiLGi iZOLASYONU

A — Arac1 Kurumlarda

Arac111k faaliyetleri Slrasmda, gerek igerden 6grenenlerin ticaretini
gerekse glkar gatl§malar1n1 engellemek igin bilgi izolasyonu olu§tu-
rulmasmln nedeni, arac1 kurumlarln gbsterdigi farkh faaliyetler ve bu
faaliyetleri saglayan birimler arasmdaki glkar dengelerinin degi§mesi
ve birbirleriyle gat1§ma51 olugturur.

Sermaye piyasa31 faaliyetlerinden biri olan arac111k, SerPK m.
30/II’de ”sermaye piyasa51 araglarlnm 31’inci madde gergevesinde
yetkili kurulu§1ar tarafmdan kendi nam ve hesabma, ba§ka31 nam ve
hesabma, kendi namlna ba§kaSI hesablna ahm satlml” olarak tanlm-
1anmaktad1r40. Arac111k faaliyetinde bulunacak arac1 kurumlarln ise
Sermaye Piyasa31 Kurulu’ndan (SPK) gerekli izni almaSI zorunludur.
Gerekli izni almak kaydlyla arac1 kurumlar, sermaye piyasa51 aragla-
r1n1n ihracma veya halka arz yoluyla sat1§1na; daha énce ihrac; edilmig,
olan sermaye piyasa51 araglarlmn ahm satlmma; ekonomik ve finanj
sal géstergelere, sermaye piyasa31 araglarlna, mala, klymetli madenle—
re ve dévize dayah vadeli i§lem ve opsiyon sézlegmeleri dahil tfirev
araglarm ahm satlmlnm yapllmasma arac111k ile ayrlca repo — ters

4” V/46 say111 Teblig m. 3’de de arac111k faaliyeti hemen hemen aym ifadelerle ta-
mmlanmakta, ancak bu hfiki’lmde arac1111< faaliyeti ”ticari amagla a11m satlm”
olarak nitelendirilmektedir. Benzer §ekilde ahm satlma arac1111< faaliyetinin ta-
mmlandlgl Teblig m. 45/I’de de yine ”ticari amaglarla ahm satlm” ifadesi kulla-
mlmaktadlr. Ancak arac1 kurumun sermaye piyasaSI aracml, ticari amagla ahp
satmaSI durumda arac1111< faaliyeti s'dz konusu olmgz. Bk. inceoglu, s. 32.
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repo“; yatmm damgmanhgl ve portféy yéneticiligi faaliyetlerinde
bulunabilirler (SerPK m. 30 ve V/46 saylh Teblig m. 4). Ancak SerPK
m. 31’e gére kurul kaydlna allnacak sermaye piyasa51 araglarlmn ih-
rag ve halka arz yoluyla sat1§1na arac111k ile daha Emce ihrac; edilmig,
Olan sermaye piyasa51 araglarmln arac111k amaCIyla ahm sat1m1n1 an-
cak arac1 kurumlar gergeklefiirebilir.

Arac1 kurumlarm bir yandan bireysel ve kurumsal yatlrlm dan1§-
manhgl yapmalarl, diger yandan portféy ybnetimi, halka arza arac1-
11k ve ara§t1rma faaliyetlerini sfirdfirmeleri nedeniyle glkar gat1§mala-
r1 meydana gelmektedir. Arac1 kurumlardaki glkar gat1§malar1n1n ne-
denlerinden birini ise yatlrlm damgmanlarmm peformansa gére fic-
retlendirilmesi (Bireysel ve Kurumsal Portféylerin Performans Su-
numuna, Performansa Dayall Ucretlendirme ve Slralama Faaliyetle-
rine Hi§kin Esaslar Hakkmda Teblig42 Seri: V, N0: 60 m. 15) 01u§turur.
Mii§teri1erin daha fazla hisse senedi ahp satma31, yatlrlm damgman-
larmm daha fazla komisyon almaSI anlamma gelir. Ozellikle mfi§teri-
nin risk ta§1yan hisse senetlerine yatlrlm yapma51, yatlrlm dan1§ma-
nlnm aldlgl komisyon oranml artt1r1r43.

Bunun yanmda arac1 kururnlarm ara§t1rma bélfimlerinde ga11§an
analistler44 aglsmdan yaganan glkar gat1§malar1 énemlidir. Bu glkar
gat1§masmm a51l nedenini kurumsal ve bireysel mfigterilere e§ za-
manh saglanan hizmet 01u§turmaktad1r. Arac1 kurumlar esas olarak
kurumsal mii§teri1erine yapt1klar1 faaliyetlerden gelir elde ederler. Bu
nedenle ara§t1rma bélfimfinde ga11§an analistin kurumsal mii§teriyle
ilgili ha21r1ayacag1 olumsuz bir rapor, bu mfi§terinin arac1 kurumla
gah§masma son vermesine neden 01abi1ir45. Diger yandan, bireysel
mii§terinin analistlerden objektif bilgi edinme hakkl 562 konusudur.

4' SerPK m. 30/d’de repo ve ters repo ”menkul klymetlerin geri a11m veya satlm
taahhfidii ile allm satlml” olarak tammlanmaktadlr.

43 RG, 21.1.2003, S: 2500.
43 Gorman, s. 481.
44 Ara§t1rma analistleri finansal piyasalan etkileyen bilgileri inceleyip bu dogrultu—

da rapor hazularlar. Bu raporlar bilgiye dayah ga11§an kurumsal finansman uz—
manlarl, portféy yéneticileri ve yatlrlm damgmalarl igin (Shem taglmaktadlr.
German, 5. 481.
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bu nedenle ézellikle analist ile kurumsal mugsteri arasmda bilgi izo—
lasyonu saglanmam 'c'memlidir.

Turk hukukunda arac1 kurumlarm, igerden 6grenenlerin ticaretini
ve glkar gat1§malar1n1 bnlemek igin faaliyetleri Slrasmda benimseye-
cekleri ilkelerin temelini V/46 saylll Teblig m. 11 olu§turmaktad1r. Séz
konusu maddeye gbre arac1 kurumlar faaliyetleri Slrasmda, mesleki
dikkat ve ézeni g'o'stermek ve gerekli 6nlemleri almak yukumlulugu
altmdadlr. Buna ek olarak arac1 kurum, mu§terinin glkarlnl gézetme-
li, i§lemleri Slrasmda durust davranmah, glkar gat1§ma1ar1n1 engelle-
meye ga11§ma11 ve bu sayllanlarln gergekleganesi igin uygun bir orga-
nizasyon olu§turmahd1r. Uygun organizasyonla anla§11ma51 gereken-
lerden biri ise, bélumler ara51 bilgi izolasyonunun saglanmaSIdlr. Bu-
nun yam Sll‘a arac1 kurumlar, her turlu glkar gat1§ma31 halinde Emce-
likle mii§teri1erinin glkarml gézetmeli, kendi mu§terileri arasmda
gat1§ma 562 konusu oldugunda ise taraflara adil davranmahlardlr.
Teblig’de yer alan bu duzenleme, MiFID ile uyumludur.

Arac1 kurumlarln bélumler ara51 bilgi izolasyonunu 01u§turduk-
tan sonra, herhangi bir glkar gat1§ma51 halinde sorumlulugunun ne
olacagl (memlidir. Arac1 kurumlarm faaliyetlerini gergekle§tirmeleri
igin mu§terileriy1e yazfll bir sbzle§me imzalamalarl zorunludur (V/46
say111 Teblig m. 13). Doktrinde genel olarak kabul edilen gbru§e gbre
arac1 kurumlarm yatmmcmm nam ve hesabma hareket etmeleri ha—
linde sbzle§menin hukuki niteligi vekélet, kendi namma yat1r1mc1 he-
sabma hareket etmesi halinde ise hukuki nitelik komisyon sbzlegme-
sidir“). Her ne kadar komisyoncunun borglarl BK m. 417 — 421’de du-
zenlemi§ 013a da, ézel olarak duzenlenmig. bu hukumlerin dlgmda ve—
kilin borglarma iligkin hukumlerin, komisyoncunun borglarl igin de
uygulanacagl l<abul edilmektedir‘”. Buradan hareketle vekilin yani
aracmm bzen borcunun élgusum‘jn objektif ézen oldugu kabul edil-
melidir. Zira arac1 kurum tacirdir ve basiretli bir i§ adammdan bekle-
nen ézeni géstermekle yukijmludur. Bunun bir sonucu olarak da aym
ticaret kolunda faaliyet gésteren tedbirli, éngérulu bir tacirden bek-

4“ Manavgat, Arac1 Kurum, s. 85 vd; inceoglu, s. 174.
47 Yavuz, Cevdet: Turk Borglar Kanunu Ozel Hukumler, B. 6, istanbul 2002, s. 669.
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lenen ozeni gostermesi gereklidir‘m. Boylece herhangi bir glkar gatlg-
maSI halinde arac1 kurum, yalnizca bilgi izolasyonu olugturdugu igin
sorumlulugunun ortadan kalktlglnl iddia edemez. Bilgi izolasyonu
olueturmak yanlnda arac1 kurumun tedbirli ve ongorulii bir tacir gibi
hareket etmesi ve kururnun yaplslna uygun usuller ve y'ontemler
belirlemesi gerekir.

Arac1 kuruluglar agisindan degerlendirilmesi gereken bir ba§l<a
l<onu ise bu kuruluelarda igerden ogrenenlerin ticaretini onlemek
arnac1yla olu§turulan bilgi izolasyonu ile bu kurulualarln miieterileri-
nin glkarlarlmn birbiriyle geligmesidir”. Kurulueun mii§terilerine kar-
§1 sadakat yiikumliiliigune uygun gekilde hareket etmesi igerdeki bil-
ginin mii§terilere aktarllma31 demektir. Ancak bu durum igerden 6g-
renenlerin ticareti fiiline neden olur. Bunun tam tersi bir durumda ise
kurulu§ mu§terileri ile olan ili§l<isinde sadakat yukumliiliigiine ayklri
davranmle olacaktlr. Ancak SerPK m. 47/I-A’daki agik hiikiim bu
fiilin ortaya 91kmama51 igin her tiirlij onlemin almmasr gerektigine

48 Arkan, Sabih: Ticari I§letme I-Iukuku, B. 10, Ankara 2007, s. 135.
49 Bu konuya i1i§kin onemli Amerikan mahkeme kararlarlndan biri de, Slade v.

Shearson, Hammill & Co.'dur. Bu davada Slade Sirketi’nin sermaye piyasaSI ig-
lemlerini gergeklegtiren boliimiindeki galieanlari, miigterilerine Tidal Marine
International Corporation’a ait hisse senetlerini almalari yoniinde tavsiyede bu-
lunduklari Slrada, Slade girketinin mali bolumii bu eirketin hisse senedi degeri-
nin dueecegine i1i§l<in gizli bir bilgi ogrenmiatir. Ancak ogrenilen bu gizli bilgiye
ragmen, Slade Sirketi’nin sermaye piyasaSI i§lemlerini yiiriiten bolumii, Tidal
Marine International Corporation’a ait hisse senetlerinin ahnmaSI yolunda tavsi-
yede bulunmaya devam etmi§tir. Bu girketin hisse senetlerinin degerinin du§me—
si sonucu, zarara ugrayan mu§terilerden biri, Slade’in hisse senetlerinin degeri-
nin dii§ecegini bildigi, ancak bunu Inflaterilerine aglklamadlgi, bu nedenle sada-
l<at yiikiimliiliigiine aykirl davrandigi gerekgesiyle dava agmiatir. Slade Sirketi
ise, kamuya agiklanmamig bu bilginin mali boliimce bilindigini, bilgi izolasyonu
nedeniyle airket iginde baeka bolumlere bilginin iletilmedigini, sermaye piyasaSI
i§lemleriyle ilgilenen boliimiin gizli bilgiden haberdar olmadlglnl, bo'ylece sada-
kat yiikiimliiliigiine ayk1r1 davranmadigini iddia etmi§tir. Mahkeme ise Slade'in
savunmasml yerinde bulmamig; Tidal Marine International Corporation’a ve di-
ger miiaterilerine ayn1 derecede sadakat yiikiimliiliigii oldugunu, taraflardan bi—
rine kargl sadakat yukiimliilijgiinii ihlél ettigi takdirde bunun sonuglarma kat—
lanmaSI gerektigi y'oniinde karar vermietir. Bu karar igin bk. Lipton/Mazur,
s. 478 Vd.; Poser, 5. 106, 107; Gorman, s. 491, 492.
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iliskin agik bir dfizenlemedir. Arac1 kuruluslar gikar gatismalarlni en-
gelleyemedikleri takdirde, mfisterileri arasmda esit davranmakla yfi-
kfimlfidfirler (V/46 say111 Teblig In. 11/b). Bu nedenle kurulus, igerden
ogrenenlerin ticareti islemini engellemek igin her tfirlfi onlemi almali,
ancak sadakat yfikfimlfilfigfine aykiri davranma‘51 sonucu mfisterisi-
nin ugrayacagi zarar1 tazmin etmelidir.

B — Bankalarda

Bankalarin sundugu hizmetlerdeki gesitlilik nedeniyle, gizli bilgi-
nin akisini engelleyecek onlemlerin alinmas1 sarttir. Bu onlemlerden
biri de kuskusuz bilgi izolasyonudur. .

Basel Komitesi’nin yayinladigi raporda bankalarin bilgi izolasyo-
nu olusturma31 onerilmektedir50. Raporda, bankalarda yonetim kuru-
lu fiyelerinin ve fist dfizey yonetimin gorev ve yetkileri kurumsal yo-
netirn ilkeleri gergevesinde degerlendirilmistir. Bu kapsamda banka
yonetim kurulu fiyeleri, fist dfizey yonetimin bankada meydana ge-
lebilecek gikar gatismalarini onlemek igin stratejik politikalar gelistir-
melerini ve usuller olusturmalarini saglarlarm. Raporda fist dfizey yo-
neticilerin bankalarda meydana gelebilecek gikar gatismalarini 'onle-
mek amac1yla belirleyecekleri usullerden birinin de bilgi izolasyonu
olacagi ifade edilmektedir52.

5411 say111 Bankac1lik Kanunu53, banka yonetim kurulunun dene-
tim ve gozetim faaliyetlerinin onemi nedeniyle, onceki kanununda
yer alan risk y'o'netimi ve ig denetim sistemlerinin yani Slra, ayri bir ig

5° Basel Committee of Banking Supervison, ”Enhancing Corporate Governance
for Banking Organizations", February 2006, (Rapor), p. 28; Basel Bankac1lik Go-
zetim Komitesi G — 10 filkeleri merkez bankalari guvernorleri tarafmdan kurul-
mustur. Amac1 bankac111k sektorfi igin, uyulmadigl takdirde yaptlrima tabi ol-
mayan temel ilkeler belirrnek ve bu ilkelerin yayginlasmasmi saglamaktir. Ay-
r1nt111 bilgi igin bk. Tasdelen, Servet: Bankac111k Kanunu $erhi, B. 2, Ankara 2006,
s. 370, 371.
Rapor, p. 26.
Rapor, p. 27.

53 RG, 1.11.2005, s: 25983.

5]
5‘)
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kontrol sistemini de duzenlemektedir (Bankac111k Kanunu m. 3054). R;
kontrol sistemi ile her bankada, dogrudan yénetim kuruluna bagh ga-
11§acak55 ve ig kontrolu gergekleetirecek bir personel kadrosu olugtu-
rulmaktadlr. Séz konusu personel tarafmdan her kademede yaplla-
cak bu denetimin amaglarl arasmda, finansal ve yénetime ili§kin bil-
gilerin bankanm yt'metim kuruluna, yt’metimine, yetkili kamu merci-
lerine ve yat1r1mc1lara dogru bigimde, zamanmda ve bir biitun halin-
de ulagtlrllmaSI; bankalarm faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin
kontrol edilmesi ve bu faaliyetlerdeki suistimallerin enune gegilmesi
yer a11r56. Bankalarm kuracaklarl ig: kontrol, ig denetim ve risk yéne-
tim sistemlerine ve bunlarm i§1eyi§1erine iliekin usul ve esaslarln be-
lirlenmesi igin yururluge giren, Bankalarln 19 Sistemleri Hakklndaki
Ybnetmelik m. 10 (1)’e gére: ”Banka nezdinde, hata ve sahtekérhgm,
menfaat gatlgmalarlmn, bilgi manipulasyonunun ve kaynaklarln k6-
tuye kullammlnm bnlenmesi amac1y1a aym konudaki faaliyetlere ili§-
kin gérev ayr1§t1rma51 yapllarak, banka igindeki tum birimlerin, per-
sonelin ve komitelerin yetki ve sorumluluklarl aglkga ve yazfll olarak
belirlenir. Menfaat gat1§maSI dogabilecek faaliyetlerin tespit edilerek
mumkun oldugunca en aza indirilmesi ve risk doguran bir i§lemin
yapllmasma karar verilmesi, ielemin muhasebele§tirilmesi ve i§lem-
den kaynaklanan riskin yénetilrnesi iglevlerinin farkh personelin so-
rumluluguna verilmesi saglamr.” Yénetmelik’te yer alan bu duzen-

“ Bankac111k Kanunu m. 30: ”Bankalar, ic; kontrol sistemi kapsammda, faaliyetleri-
nin mevzuata, ig duzenlemelerine ve bankac1111< teamullerine uygun olarak yuru-
tulmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin biitiinlugunu, guvenilirligini ve
bilgilerin zamanmda elde edilebilirligini her seviyedeki personeli taraflndan
uyulacak ve uygulanacak surekli kontrol faaliyetleri ile saglamak, gérevlerin
fonksiyonel ayrlmlarlm, yetki ve sorumluluklarm paylaglmml, fon 6demelerini,
banka igzlemlerinin mutabakatlru, varllklarm korunmasml ve yukumluluklerin
kontrol altmda tutulmasml temin etmek, maruz kallnan her turlu riskin tamn-
ma51, degerlendirilmesi ve yénetimi igin gerekli alt yap1y1 haZIrlamak ve yeterli
iletigim aglm 01u§turmak zorundadlr. 1c; kontrol faaliyetleri yénetim kuruluna
bagh olarak ga11§acak it; kontrol birimi ve personeli tarafmdan yiirutiilur."

55 Bankalarln 1g Sistemleri Hakkmdaki Ybnetmelik (RC, 1.11.2006, S: 26333) m. 4
(2)’ye gére, ig sistemler kapsammdaki birimler, banka organizasyon yaplsl iginde
banka yénetim kuruluna bagh olarak kurulur.

5“ Bk. BankaCIhk Kanunu 30. madde Gerekgesi.



Arac1 Kuruluslarda Bilgi izolasyonu 451

leme, bankalarda bilgi izolasyonu olusturulmasma temel teskil et-
mektedir. Buna karsm, Bankac111k Kanunu’nun 30. ve 31.57 (risk y'c'me-
timi sistemi) maddeleri bilgi aklsmi saglamaya yéneliktir. Ybnetmeli-
gin 10. maddesinin temel teskil ettigi bilgi izolasyonu ile Bankacflik
Kanunu’nun, bir yandan bilginin yatay hareketini k151tlayan, ancak
diger yandan bilgi aklsml saglayan sisteminin uygulamada gelismesi
01a51d1r. Bu nedenle bilgi izolasyonu saglamrken gbrev ayristlrmala-
rlna ayrlca tinem verilmelidir.

Bankalarm sermaye piyasa51 faaliyetleri incelendiginde mevduat
kabul eden bankalar agisindan séz konusu faaliyetlerin oldukga smir-
11 oldugu gériiliir. Sermaye piyasasmda arac111k faaliyeti arac1 kurum-
lar ve bankalarca gergeklestirilmektedir (SerPK m. 3/i). Bununla bir-
likte, V/46 say111 Teblig m. 5’e gdre mevduat kabul eden bankalarm
sermaye piyasa51 faaliyetlerinin kapsami dardir. Séz konusu madde-
ye g'cire bankalar:

a) Daha énce ihrag edilmis sermaye piyasaSI araglarinin borsa d1-
sinda ve hisse senedi islemleri harig olmak iizere borsada alim sati-
mma arac111k

b) Repo — ters repo
c) Tiirev araglarinin ahrn satimma arac111k faaliyetini yiiriitebilir-

ler.
Mevduat kabul etmeyen bankalar ise bu faaliyetlerle birlikte, ser-

maye piyasa31 araglarinin ihrac; veya halka arz yoluyla satlmlna araCI-
11k, portféy yb’neticiligi ve yatirim damsmanligi faaliyetlerini yapabi-
lirler. Ancak Tiirkiye’de mevduat kabul etmeyen bankalarin say151
azd1r53.

Mevduat kabul eden bankalar borsada alim satlma arac111k faali-
yetinde bulunamamakla birlikte, arac1 kurumlarm acenteleri olarak

57 BankaCIhk Kanunu madde 31: ”Bankalar risk yéjnetimi sistemi kapsaminda, risk
politikalarim Kurulca belirlenen esaslar gergevesinde olusturmak, uygulamak ve
raporlamak zorundadlr. Risk y'c'metimi faaliyetleri yénetim kuruluna bagh olarak
gallsacak risk yénetimi birimi ve personeli tarafmdan yiiriitiiliir.”

5" Tiirkiye Barolar Birligi’nin sagladlgl rakamlara gére, 12.2.2009 tarihi itibariyle
Tiirkiye’de 13 adet kalkmma ve yatlrim banka51 bulunmaktadlr. Ayrintill bilgi
igin bk. http://www.tbb.0rg.tr/V12/asp/bankalar1.asp, (12.2.2009).
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faaliyet gésterebilmektedirler (V/46 say111 Teblig m. 20/1). Arac1 ku-
rum ile imzalanan sézle§me sonrasmda bankalarm acente Slfatlyla
yapabilecekleri faaliyetler §6yle belirlenmi§tirz

”a) Sermaye piyasa51 araglarlna ili§kin ahm ve satlm emirlerinin
arac1 kuruma iletilmesine ve gergeklegen emirlerin tasfiyesine arac111l<
etmek,

b) Acentesi olan arac1 kuru'mun halka arza arac1111< faaliyetleri
kapsamlnda, taleplerin toplanma31, bu taleplerin arac1 kurum merke-
zine iletilmesi ve paramn tahsili ya da geri (idenmesi gibi i§lemleri
kapsamak uzere, gi§e hizmeti vermek,

C) Acentesi olunan arac1 kurum portfby yéneticiligi yetki belgesi-
ne sahip ise acente Slfatlyla bu faaliyetin tanlmlnl yapmak ve bu faa-
liyetler ilgili sadece tahsil ve tediye i§lemlerini yurutmek,

d) Acentesi olunan arac1 kurum yat1r1m dan1§man11g1 yetki belge-
sine sahip ise bu faaliyet kapsamlnda arac1 kurumdan gelen doku-
man ve bilgileri mu§terilere aglklamak ve yat1r1m dan1§man11g1 faali-
yetinin tammlm yapmak (V/46 say111 Teblig m. 24).”

Mevduat kabul eden bankalarln sermaye piyasa31 faaliyetleri k1-
31t1anm1§, ancak arac1 kurumlarm acentesi olmasma imkan tan1nm1§-
t1r. Bu durum bilgi ak1§1, glkar dengeleri ve igerdeki bilginin kétLiye
kullanlml aglslndan tehlike olugturmaktadlr. Ornegin arac1 kurum
arac111g1y1a, hisse senetlerini halka arz edecek olan kurumsal mu§te-
rinin, arac1 kurumum acentesi olan bankaya yuksek meblagda kredi
borcu bulunabilir. Bu durum, bankanm ve arac1 kurumun glkarlarl ile
bireysel mu§terilerin glkarlarlmn gat1§masma bir 6rnektir59. Séz konu-
su kurumsal mu§terinin bu borcu édemesi halka arza arac111g1n baga-
rlsma baghdlr. Béyle bir durumda araC1 kurumla, banka arasmda
01u§turu1acak bilgi izolasyonu dahi yetersiz kalacakt1r. Bunun nede-
ni, arac1 kurumun halka arza arac1hl<tan Emce yaptlgl ara§t1rma ve in—
celeme faaliyetleri Slrasmda kredi borcunu 6grenmesidir. s konusu
glkar gat1§masmda en iyi gbzum arac1 kurumun arac1111< faaliyetinden
gekilmesidirm.

59 Kumpan/Leyens, s. 96.
Kumpan/Leyens, s. 96.60



Arac1 Kuruluglarda Bilgi izolasyonu 453

SONUC
Gizli bilginin hakSIZ kullanlmlnl engellemeyi amaglayan bilgi izo-

lasyonun olumlu i§levlerinin yam Slra, arac1 kurulu§lar aglsmdan
olumsuz yénleri de bulunmaktadlr. Bunlardan biri de farkh bélfimler
arasmdaki izolasyon nedeniyle, birbiriyle geli§en kararlar allnma51 ve
bunun sonucu olarak-kurumlarm ticari itibarmm zedelenmesidir“.
Crnegin 2001 senesinde Deutsche Bank’m yat1r1m damgmanhgl b6-
lfimii, Deutsche Telekom hisseleriyle ilgili ”al” tavsiyesinde bulun-
mu§, ancak bundan birkag giin sonra Deutsche Bank’ln finans bélfi-
mii, elinde bulunan Deutsche Telekom hisselerinin hepsini satmlg ve
Deutsche Telekom’un hisse senedi fiyatlnm diigmesine neden olmug—
tur62. Bu nedenle Deutsche Bank, hem mfi§terilerinden hem de basm-
dan bfiyiik tepkiler almlgtlr. Séz konusu 6rnek, bilgi izolasyonun her
olayda mutlak olarak uygulanmamaSI gerektigini géstermektedir.
D01ay131y1a, birden fazla hizmet veren kuruluglarln yiiksek riskli ig-
lemlerle ilgili faaliyetlerinde bilgi izolasyonunun varhgl, faydadan
90k zarara neden olacaksa, séz konusu i§lemle ilgili izolasyonunun
kaldlrllabilecegi kabul edilmelidir63. Ba§ka bir ifadeyle, birden fazla
hizmet veren kurulu§lar, diiriistliik kurall (MK m. 2) (gergevesinde,
mfi§terilerin zarar gérmesine neden olabilecek faaliyetlerde bilgi izo-
lasyonunu kaldlrabilmelilerdir.

Bilgi izolasyonu, gizli bilginin tek bir bblfimde kalmasml ve diger
bbliimlerin bu gizli bilgiyi kullanma endi§esi iginde olmadan rahat
bir ortamda gahgmalarlm saglamaktadlr“. Ayrlca gizli bilgilerini
aglklayan kurumsal mfi§terilerin, gerek bankalar gerek araCI kurum-
lar ile giivenle gahgmalarma yard1mc1 olur. Daha Emcede belirttigimiz
gibi bilgi izolasyonun en 6nemli ve faydah taraflarlndan biri analist-
lerin glkar gatlgmalarmm 6niine gegmesidir. Bilgi izolasyonu analist-
lere bag1m51z ga11§ma ve rapor haZIrlama imkénl saglamakla birlikte,
ba21 zamanlarda igsel bilginin bélfimler ara51 ak1§1n1 kesmemekte,

Kumpan/Leyens, s. 87; Gorman, s. 493.
Kumpan/Leyens, s. 87.
Kumpan/Leyens, s. 87.
German, 5. 487.
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igerden egrenenlerin ticaretini énleyememekte ve analistlerin glkar
gatlgmalarlm azaltamamaktadlr.

Bilgi izolasyonuna getirilen ele§tiri1erden biri, bilgi izolasyonunun
sadece bblumler ara31 gizli bilginin ak1§1n1 engelledigi, ancak kamuya
mal olmug bilgilerin yarattlgl glkar gat1§malar1nda bir i§1evinin olma-
dlgl yénundedir“. Bilginin kamuya mal olmu§ olma31 arac1 kurumun
ya da bankamn bu durumu kendi glkarlarl igin kullanmayacagl an-
lamma gelmeyecek; aksine séz konusu kurum, mu§terinin bilgisizligi
veya kuruma olan guvenini kullanarak fayda edebilecektir. Bu du-
rum ise bilgi izolasyonun glkar gat1§malar1n1 6nlemedeki fonksiyonu-
nu zay1flatmaktad1r66. Ancak bu elegtirinin kabul edilmesi mumkun
degildir. Bilgi izolasyonu gizli olan bilgi nedeniyle ortaya glkan glkar
gat1§malar1n1 6nlemel< amac1y1a getirilen usul ve kurallar butijnudur.
Kamuya mal olan bilgiyi kapsarnamaktadlr. Bu nedenle séz konusu
eleetiriyi bilgi izolasyonu aglsmdan kabul etrnek mumkun degildir.

Arac1 kurumlar ve bankalar baklmlndan bilgi izolasyonunun en
tehlikeli sonuglarmdan biri kurumsal mugterilerden elde edilen igsel
bilginin, bilgi izolasyonu sayesinde gizli kalma31 ancak diger taraftan
arac1 kurum ya da bankanm elindeki bu gizli bilgiyi mugterilerine
aglklamayarak sadakat yukumlulugunu ihlal etmesidir. Arac1 kuru-
luelar glkar gat1§ma1ar1n1 engelleyemedikleri takdirde, mueterileri
arasmda e§it davranmakla yukumludurler. Bu baklmdan kurulue,
igerden egrenenlerin ticareti fiilini gergekleetirmemek adlna her turlu
6nlemi almah, ancak sadakat yukumlulugune ayk1r1 davranrna31 so-
nucu mu§terisinin ugrayacagl zararl tazmin etmelidir.

Bilgi izolasyonu her glkar gatlgmasmda etkili bir yéntem olmaya-
bilir. Bu nedenle glkar gatlgmaa halinde uygulanabilecek diger yén-
temler, meydana gelebilecek gat1§malarmm Emceden belirlenmesi ve
Emlem allnmaSI, bilgi izolasyonunun yetersiz kaldlgl durumlarda ga-
t1§man1n kamuya aglklanmaSI ve gatlgma halinde kurumsal mu§teri-

65 Enriques, s. 322.
(’6 Bilgi izolasyonunun bélumler ara51 bilgi ak1§1m tam anlamlyla engellemedigi

yb'm'jnde bk. Lehar, Alfred/Randl, Otto: ”Chinese Walls in German Banks”,
http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=424010, (27.12.2008).
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lerin halka arzma arac1111<tan kagmma olarak belirlenmelidir‘”. Ancak
kammlzca, bilgi izolasyonunun yetersiz kaldlgl ve glkar gat1§ma51
riskini arttlrdlgl durumlarda, glkar gat1§masmln bizzat kendisi dog-
rudan ilgililere aglklanmalldlr.

67 Enriques, s. 325.


