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ESKİ NORMALLERDEN
YENİ NORMALLERE
Eski normaller neydi?
Yeni normallerin oluşma
aşamasında neler öğrendik?
Yeni normallerde neler
yapmalıyız?
SERMAYE PİYASALARINDA
PİYASA DOLANDIRICILIĞI

‘’Birikimlerimi hangi alanda
değerlendirmeliyim?’’ sorunuza
verilen her cevap doğru mu?

DEĞİŞİM
"Dünyayı
değiştiremiyorsan, dünyanı
değiştirirsin. Hepsi bu."
Stefan ZWEIG

ESKİ NORMALLERDEN
YENİ NORMALLERE

Ocak 2020’den itibaren etkisini dünyada günbegün artıran Covid-19 pandemisinin etkilerini
hepimiz çok yoğun hissettik. Pandemiden korunabilmek için çoğumuz evlerimizde
izolasyondaydık. Çalışanlarımız ise alışagelen çalışma düzeninden farklı, pandemiden
korunmak için önlemler alarak yeni bir düzenin içindeydi. Şu zamana kadar alışık olduğumuz
düzenimiz, planlarımız, önceliklerimiz, her şey bir anda değişmek durumunda kaldı. Hem
maddi hem de manevi olarak bu değişime ayak uydurmakta herkes biraz zorlandı. Bu süreçte
elde ettiğimiz durup düşünme fırsatı, yaşadıklarımız ve deneyimlediklerimizle birçok
konunun hayatımızdaki önemini anladık. Bunlardan başlıcaları;
Sağlığımız,
Önceliklerimiz ve tüketim alışkanlıklarımız,
Zor günler için birikim,
Kontrollü bütçe.
O kadar çok haber okuduk/dinledik, vaka sayılarını takip ettik, hastalığa yakalanan kişilerin
belirtilerini, hikayelerini dinledik, alınabilecek her türlü önlemi öğrenmeye ve uygulamaya
çalıştık… Korktuk, hem kendimiz hem sevdiklerimiz için… Sağlıklı bir birey olabilmek,
bağışıklığımızı güçlü tutabilmek için belki de hayatımızda kendimize hiç göstermediğimiz
özeni gösterdik. Yeni beslenme, yaşama alışkanlıkları edindik ve bunu sürdürülebilir kılmanın
geleceğimiz için, daha iyi bir hayat yaşayabilmek için önemini anladık.
Alıştığımız ihtiyaç fazlası tüketim şeklinin gerçekten ihtiyaç fazlası olduğunu belki de bu
dönemde anlayabildik. Çok fazla yemek, kıyafet, eşya… Bu kadarına aslında gerekli
olmadığını gördük. Elimizdekileri değerlendirmeyi, ihtiyaçlarımızı belirlemeyi/listelemeyi ve
bu doğrultuda tüketim yapmayı öğrendik. Bu davranış şeklinin kendi bütçemiz dışında
çevremiz, gezegenimiz için de faydalı olduğunu anladık.
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Kabul edelim, böyle bir döneme hepimiz hazırlıksız yakalandık. Hayatın bu kadar durma
noktasına geleceğini hiç birimiz tahmin edemezdik. Çoğumuzun harcama alışkanlığı genelde
cebimizdeki kadardır. Geliri az olan da yüksek olan da cebindeki paraya göre harcama yapar.
Birikimden önce tüketim önceliklidir. Bu nedenle geliri az olan da yüksek olan da bu süreçten
ciddi bir şekilde etkilendi. Anlaşıldı ki; hayatta böyle şeyler olabiliyor, hayat akışını
durdurmak zorunda kalabiliyoruz. Bu nedenle zor günler için “Acil Durum Fonu”nun önemini
belki biliyorduk ama şimdi daha net fark ettik.
Bütçemizi, harcamalarımızı kontrol etmek zorunda kaldık. Anladık
sağlayamazsak maddi zorluklara karşı gerekli önlemleri alamayacağız.
önemini daha iyi kavradık.

ki, bu kontrolü
Bütçe yapmanın

Şimdi ise dünya genelinde salgın kontrol altına alınmaya başlandığı için alınan önlemler
gevşetilmeye ve “yeni normal” dediğimiz sürece geçmeye başlıyoruz. Covid-19 pandemisi
için henüz net tedavi yöntemi bulunamadı. Ayrıca salgın hastalık, doğal afet vb. bir çok olayla
karşılaşma ihtimalimiz hayatımız boyunca hep olacak. Hayat akışının çoğunlukla durduğu bu
geçtiğimiz yaklaşık 3 aylık süreçte eski normallerimizden yeni normallere geçiş için tüm bu
yukarıda yazdığım yolları kat ettik. Bundan sonrasında; kat ettiğimiz yolları, verdiğimiz
emekleri, gösterdiğimiz sabrı çöpe atmamak için yeni normalde ve devamında yapmamız
gerekenler ise; sağlığımızı korumaya devam etmek, ihtiyaçlarımızı belirleyip tüketim
alışkanlıklarımızı kontrol altında tutmak, olabilecek zor günler için “Acil Durum Fonu”
oluşturmak ve birikim yapmak ve bütçemize hakim olmak.
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Hatırlayacağınız üzere, gerçekleştirdiğimiz eğitmen eğitimlerinde, sahada sıkça
karşılaşacağımız
soruların
başında
‘’Birikimlerimi
hangi
alanda
değerlendirmeliyim?’’ sorusunun geleceğini ve bu durumda kişilere bir
yönlendirme yapmamamız gerektiğini vurgularız. İsterseniz gündemimizin bu
sayısında gelin ‘’Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı (Manipülasyon)‘’ na yakından
bir göz atalım.
Fransızca kökenli olan Manipülasyon kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre
‘’Yönlendirme’’ anlamı taşımaktadır. Son zamanlarda gerek sosyal medyadaki
hesaplarda, gerekse diğer platformlarda sıkça karşıma çıkan bir durum, yatırım
tavsiyesi vermek. Birikimlerinin değerini korumak ya da birikimlerinden daha
fazla kar elde etmek isteyen kişilerin, kimliği belirsiz bu hesaplar tarafından
yönlendirilmesi kişilerin birikimlerini kaybetmelerine ve borçlu duruma
düşmelerine sebebiyet verdiği gibi piyasaları da manipüle etmektedir. Sermaye
piyasasında piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon), 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun (SPKn) 107 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında birer suç tipi
olarak düzenlenmiştir. Bu durumu bilen kişilerin piyasalar hakkında belirttikleri
görüşlerinin altında sık sık “Yatırım Tavsiyesi Değildir.’’ açıklamasını bu yüzden
görürüz. Görüldüğü üzere SPK tarafından yetkilendirilmemiş gerçek ve tüzel
yapıların yatırım tavsiyesi vermesinin piyasalar üzerindeki olumsuz etkileri
nedeniyle ceza hukukumuzda yer alan dolandırıcılık hükümlerinden ayrılmakta
olup, belirli işlem çeşitlerine yasaklamalar getirilmiştir.
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Peki Sermaye Piyasasında Piyasa Dolandırıcılıklarının Cezası Nedir?
*Aşağıdaki metin Sermaye Piyasası Kanunu’nun maddelerini ve fıkralarını
içerdiği için ilgili kaynaktan aynen alınmıştır.

1. İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (6362 sayılı SPKn md. 107/1)
İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı 6362 sayılı SPKn'nun 107 nci maddesinin
birinci fıkrasında (107/1) düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca; "sermaye
piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin
olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım
yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap
hareketleri gerçekleştirenler" hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin
günden on bin güne kadar adli para cezası verileceği, ancak bu suçtan dolayı
verilecek olan adli para cezasının miktarının suçun işlenmesi ile elde edilen
menfaatten az olamayacağı hükme bağlanmıştır.
2. Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (6362 sayılı SPKn md. 107/2)
6362 sayılı SPKn'nun 107nci maddesinin ikinci fıkrasında (107/2), aynı
maddenin birinci fıkrasında öngörülen işlem bazlı piyasa dolandırıcılığına
paralel olarak, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerini ve yatırımcıların
kararlarını etkileyebilecek bilgiye dayanan bazı fiiller cezai müeyyideye
bağlanmıştır. Bu düzenleme uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını,
değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya
yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor
hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3
yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılacağı hükme bağlamıştır.
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Diğer taraftan, SPKn'nun 104’üncü maddesinde piyasa bozucu eylemler
tanımlanmış olup, anılan madde dayanak alınarak hazırlanan VI-104.1 sayılı
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nde makul bir ekonomik veya finansal bir
gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven,
açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin
belirlenmesi ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak
yaptırımlar hükme bağlanmıştır.
Hem bireylerin hem de piyasaların ekonomik olarak gidişatının manipüle
edilmemesi için daha dikkatli olmalı, bu tarzda tutum sergileyen sosyal medya
hesapları ve internet platformlarına karşı daha dikkatli hareket etmeliyiz.
Bireyler, Çiftçiler, Mavi Yaka Çalışanlar, Çiftçiler, Kadın Kooperatifleri ve
Emekliler başta olmak üzere toplumdaki tüm elementlerin Finansal Okuryazar
olmasının nedenli önemli olduğunu onlara aktararak kötü niyetli yapıların
amaçlarına ulaşmalarını engelleyebiliriz.
Kaynakça:
Manipülasyon nedir?
Sermaye Piyasaları Dolandırıcılığı (Manipülasyon)
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Değişim her dönem ayrı bir rüzgar ayrı bir tat. Şimdilerde teknoloji sardı dört bir yanı tabletle
büyüyenler, daha çocuk vücudunu tanımaya çalışırken ne tanıttıra biliriz de youtuber olur bu
çocuk diye düşünerek gelecek kaygısı güttüğümüz bugünün çocukları. Bugünün çocukları artık
youtuber ünlülerini, dünün çocuklarının efsanevi Milan kadrosunu saydığı gibi tek nefeste
sayıyor.
Halbuki 15 yıl öncesinin çocukları internet cafelerden toplanıp müdür beylerin, müdüre
hanımların odasında disiplin cezaları kesiliyor. “Yarın velin gelsin okula!” diye korkutuluyordu.
Peki, neydi bu çocukların suçları? On okuldan birinde olan bilgisayar dersleri yerine matematikte
eksik kalmış konulara girmek istememeleri mi? Yoksa okul harçlığından artırdığı parası ile simit
almak yerine internet cafeye harcayarak gerekli gıda ihtiyacını karşılamamış olmaları mı?
Hayır! Merak etmeleriydi suçları. Her değişimi her yeni olayı merak ediyor olmaları. Çünkü hiçbir
yetişkin, bir çocuk kadar değişimi bu kadar cesaretle kabul edemez. Bir yetişkinde sanki hiç
çocuk olmamış gibi bunu fark edemez. Hayalperest olmaktan korktuğumuz için merak etmekten
korkar ve anlatmaktan korkarız. Fakat bir çocuk öyle mi? Bazen Mustafa Kemal kadar inançlı,
Hannibal kadar cesaretli ya da Spartacus kadar özgürce düşünür. “Büyüyünce ne olacaksın
bakayım çocuğum?” sorusuna, üniversite sınavı ve yüzdelik dilimden habersiz “Doktor
olacağım.”, “Hayır vazgeçtim, astronot olacağım.”ı o kadar inanarak der ki; hepimizi bir anda
inandırır bu hayale. Hatta öyle bir inandırır ki kendi hayaline, kendinden tüm büyüklere, benim
çocuğum büyüyünce doktor olacak teyzesi, amcası bile dedirtir hepimize. Bizleri buna inandıran
inancın kaynağı ise o çocuğun entelektüeli değil kendine olan inancı ve hayalidir. İşte bu kadar
büyük bir özgüvenle çıkarız bu yolculuğa değişime aç hayallere olan inanç ile…
Bu inanç ve hayalle biraz iştiyak kimyonu ve liyakat karabiberini de ekledik mi, hayallin
oluşturduğu mükafat köftesi hazır.
Afiyetle tüm evren tadabilirsiniz.
Bir çocuk kadar hayalperest olabilmemiz dileği ile.
Bu hafta “Her Çocuk Özeldir” filmini öneriyorum iyi seyirler.
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