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Özet
Sistematik riskin düşük olduğu etkin bir piyasada menkul kıymetlerin
doğru fiyatlandırılabilmesinin temel koşulu, bilginin kamuya açıklanması
yani yatırımcıların bilgiye eşit olarak ulaşımıdır. Piyasalardaki bilgi
kaynaklı problemlerden biri olan içeriden öğrenenler ticareti ile
piyasaların şeffaflığı engellenmekte, yatırımcıların piyasaya olan
güvenleri sarsılmaktadır. Bu sebeple dünya üzerindeki birçok piyasada
içerideki bilgilerin yatırımcılara doğru ve zamanında aktarılmasıyla
bilginin tekelleşmesinin engellenmesi amaçlanmakta, herkes tarafından
bilinmeyen ayrıcalıklı bilginin menkul kıymet alım-satım işlemlerinde
kullanımı yasaklanmaktadır. Bu çalışmada, içeriden öğrenenler
ticaretinin tarihsel gelişimi borsaların doğuşundan itibaren önemli
vakalar eşliğinde ele alınmıştır. İçeriden öğrenenler ticaretine getirilen
düzenlemeler kronolojik olarak sıralanarak, mahkemelere intikal eden
önemli davalara atıfta bulunulmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği'nin içeriden
öğrenenler ticareti konusundaki düzenlemelerine de temas edilerek,
Türkiye'de 2012 yılında çıkartılan 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'nun içeriden öğrenenler ticaretine yaklaşımı irdelenmesi
amaçlanmıştır. İçeriden öğrenenler ticareti konusunda suistimale sebep
olabilecek hükümlerin açık bir şekilde düzenlenmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.

Abstract
In an efficient market that has reduced systematic risk, the essential
requirement of accurate pricing of financial instruments is equal access
to the information, namely, disclosure. Insider trading as one of the
problems related asymmetric information on financial markets prevents
market transparency and beats investors' confidence. For this reason, the
transmission of accurate and timely disclosed inside information to
investors is intended to prevent monopolization and the use of privileged
information that is unknown to everyone is prohibited in many markets
around the world. In this study, the historical evaluation of insider trading
with important cases beginning from the birth of stock markets is
addressed. The regulations of insider trading is sorted in chronological
order and referred to prosecuted cases. Moreover, EU regulations on
insider trading is mentioned and the approach of new Capital Market Law
No. 6362 which came into force on 2012 to insider trading is discussed. It
is concluded that, the penal provisions on insider trading that can cause
missappropriation must be clearly defined.
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