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BULUNANLAR : 1) Muharrem Erkek - 16036816898

Çanakkale Milletvekili TBMM Ankara

;i:ıi.,-. 
| 2) Engin Atay - İstanbul Milletvekili TBMM Ankara

3) Özgür Özel - Manisa Milletvekili TBMM Ankara
4) Engin Özkoç - Sakarya Milletvekill TBMM Ankara
5) Ekte lmzası Bulunan Milletvekilleri

ŞUPHEL|LER :

1) Ali Fuat Taşkesenlioğlu - Bankasya eski yöneticisi, Halkbank eski genel müdürü,
Sermaya Piyasası Kurulu eski Başkanı

2| Zehra Taşkesenlioğlu Ban - AKP Erzurum miiletvekili

3) Ünsal Ban

4) Serkan Taranoğlu - Cumhurbaşkanı Danışmanı

5) Sahil Orakcı - TOBB Deniz Meclisi üyesi, Kıyı Emniyeti Eski Genel Müdürü

6) Orhan Pala - Borsa Gündem Gazetesi sahibi

7) Burak Taşçı - Hürriyet Gazetesi yazarı

8) Nesrin Kakırman - Burdur İl Milli Eğitim Eski Müdürü

9) Diyarbakırlı Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar

Resen tespit edilecek şüpheliler

İsİter oLUNAN SUÇLAR : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m,106,
m107, Türk Ceza Kanunu m158l2, m220, m250, m252, m255, Vergi Usui Kanunu
m359, re'sen tespit edilecek suçlar

KONU : Şüpheliler ve soruşturma sırasında suç işlediği ortaya
çıkacak kişiler hakkında soruşturma yürütülmesi ve kamu davası açılması talebidir.
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AÇlKLAMALAR

Ülkemiz son dönemde tarihinin en derin ekonomik ve siyasi kriziyle karşı karşıyadır.
Yanlış ekonomi politikalarının yanında son dönemde ortaya dökülen yolsuzluklar,
usulsüzlükler ve rüşvet çarkı tam bir yozlaşmanın ve çürümenin açık göstergesidir.
Siyasi iktidarın hukuk devletinden uzaklaştıkça suç organizasyonlarına yakınlaştığı
artık gün ışığı gibi ortadadır.
ı : i i .,: i

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulmuş bulunan;
sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda
işleyişi ve gelişmesi, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye
piyasasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

Bir dönem iktidara yakın yasa dışı yapıların içinde yer alan Sedat Peker, 2711812022
ve 2810812022 tarihlerinde sosyal medya sitesi Twitter'da çok ciddi iddialarda
bulunmuştur (Ek: Sosyal medya paylaşımları).

Sedat Peker'in bu paylaşımlarında yukarıda adı geçen kişilerin suç işlediklerine dair
iddialar bulu nmaktad ı r.

İddialarda adı geçen iş insanı da2710812022tarihinde bağlandığı canlı yayında (Asıl
Mesele adlı program) iddiaları doğrulamıştır. Yine paylaşımlarda geçen milletvekiline
ait videodaki ifadeler iddiaları doğrular nitelikte konuşmalar içermektedir.

Bu ciddi iddialar nedeniyle Kurul da güvenilirliği bakımından zan altındadır. İddiaların
ciddiyetle araştırılması, halkın ve yatırımcının Kurula ve piyasaya olan güvenini
yeniden tesis etmesi bakımından da önem arz etmektedir.
Vvu(i( l

Sedat Peker'in daha önce de birçok yolsuzluk ve rüşvet iddiasınında bulunmuş,
sonradan bu iddiaların gerçekiiği ortaya çıkmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu m 160 "Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle
bir suçun işlendiği izlenimini veren bir höli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya
yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaf'
hükmünü haizdir. Buna göre cumhuriyet savcılarının suçtan haberdar olmalarını
rnüteakip soruşturma başlatma görevleri bulunmaktadır.

Ş-ıı,-ana dek bu konuda herhangi bir soruşturma başlatıldığına dair kamuoyu
bilgilendirilmemiştir. Resen bir soruşturma başlatılmamış olması nedeniyle işbu
başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.
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Sedat Peker tarafından ortaya atılan iddialar şu şekildedir:

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı iken kendisine Kurulla
ilgili işi için başvuranları yakınlarına yönlendirmektedir. Mine Tozlu Sineren adlı iş
i nsan ı n ı da kardeşi Zehra Taşkesen lioğ lu'na yönlend irmiştir.

Zehra Taşkesenlioğlu, Mine Tozlu Sineren'i Ankara Next Level adlı iş merkezinde
ofisi bulunan Way Out adlı bir danışmanlık şirketine yönlendirmiştir. Bu şirket, Mine
Tozlu Sineren'in Şirketiyle (Marka Holding) sözleşme imzalamaya çalışmış ve Marka
Holding'in önce 25.010.000,0O TL, sonra 92.0O0.0O0,00 TL sermaye artırımı yapması
işinin takibi ve hızlandırı|ması için ücret istemiştir. İddialara göre istenen bedel
12.000.000,00 TL civarındadır. Bu bedelin rüşvet olarak istendiği iddia edilmektedir.

Mine Tozlu Sineren'in bu bedeli ödemek istememesi üzerine sözleşme
kurulamamıştır. Bu sırada Serkan Taranoğlu, Mine Tozlu Sineren'le irtibata geçmiş
ve hem Ankara Sheraton Otelinde, hem de yukarıda adı geçen şirketin ofisinde
görüşmüştür. Görüşmede Serkan Taranoğlu, Mine Tozlu Sineren'den işini Korkmaz
Karaca adındaki Cumhurbaşkanı danışmanı aracılığıyla çözmemesini istemiştir.
Bıınagerekçe oiarak da KorkmazKaraca'nın Maılı Otelleri sahibinin Denizbank'tan
çektiği krediyi ödeyememesi sonrası, yaşadığı sorunu çözeceği vaadiyle para aldığı
ancak sorunu çözmediğini söy|emiştir.

Mine Tozlu Sineren'in kendisiyle irtibatta kalmasını ve SPK'daki işini çözeceğini iddia
eden Serkan Taranoğlu, bir süre sonra bu iş için para istemeye başlamıştır. Mine
Tozlu Sineren daha önce bir işi için Salih Orakcı'ya çeşitli şekillerde para verdiği ve
işi çözülmediği için Serkan Taranoğlu'na iş hallolmadan para vermek istememiştir.
Salih Orakcı, Mine Tozlu Sineren'in bir işinin takibi için çalışma yapmış, ancak iş
takipçisi gibi görünmemek ve kendi şirketi adına talepte bulunduğu izlenimi
y;arahbilmek için Mine Tozlu Sineren'in bir şirketine %50 ortak yapılmıştır. İddialara
göre bu şirketin adı Er Garanti'dir.

Salih Orakcı, iş takibi yaptığı dönemde birilerine hediye edileceği gerekçesiyle Mine
Tozlu Sineren'den farklı dönemlerde para almıştır. Bu paralarla aldığı araçları da
başka işlerdeki ortağı Recep Dumangöz üzerine yapmıştır. Recep Dumangöz'ün de
Dolmabahçe Sarayı'nın restorasyonu işinden normalin üstünde haksız para
kazandığı iddiası bulunmaktadır. Ancak işin çözülmemesi üzerine Mine Tozlu
Sineren, Salih Orakcı'ya ödediği paraların iadesi için icra takibi başlatmıştır.
İddialarda adı geçen İstanbul 18. İcra Müdüdüğü'nün 2o2ot25g2g İcra sayılı
dgşy,as ın ı n işb u dosya y a kazandı rı lmas ı gerekmekted i r.
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Öte yandan Serkan Taranoğlu, Mine Tozlu Sineren ve kocasından 4.000.000,00 TL
,aoi}para istemiştir. Bu para isteminin nedeni de Serkan Taranoğlu'nun evli bir kadınla
cinsel ilişkiye girdiği sırada kocasının bunu kayda alması ve Serkan Taranoğlu'na
kayd ı Cum h u rbaşkan ı na vermekle şantaj yaptığ ı olarak belirtilmiştir.

İddialar gazeteciler bakımından da devam etmektedir. Mine Tozlu Sineren'in satın
aldığı Lider Adana ve Yeni Adana adlı şirketler hakkında senede daya|ı icra
takiplerinin başlatıldığı ortaya çıkmıştır. Buna ilişkin davalarda Jandarma Kriminal

Şube'den alınan rapora göre senetteki imzanın Mine Tozlu Sineren'e ait olduğu
tespiti bulunmaktadır. Ancak benzer şekilde haksız icra takiplerinin başka iş
insanlarına da yapıldığının ortaya çıkması üzerine Mine Tozlu Sineren ve başkaları
tarafrndan şikayetçi olunmuş, Adli Tıp'tan alınan rapora göre senetteki imzanın Mine
Tozlu Sineren tarafından atılmadığı anlaşı|mıştır. Bunun üzerine de sahte senetle
işlem yapanlar hakkında operasyonlar düzenlenmiştir.

Borsa Gündem Gazetesi (internet sitesi) sahibi Orhan Pala ve Hürriyet Gazetesi
ekonomi yazafl Mine Tozlu Sineren'in şirketlerini kötülemek amaçh yazılar yazmış,

şirketin itibarını ve borsadaki değerini düşürmek için manipülasyonda bulunmuştur.
Bu iki kişi iddialara göre şirketlerin borsadaki değerlerini manipüle etmek adına
haberler ve yazılar yazmaktadır. Mine Tozlu Sineren de Burak Taşçı'nın haberleri
yapması n ı n amacı n ı n kend isin i itibarsızlaştı rmak old uğunu belirtm iştir.
t,liT§[t,t--

Sedat Peker 2810812022 tarihinde de iddialarına devam etmiştir. Sedat Peker'in
bu iddiaları ise şu şekildedir:

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankasya görevi sırasında Atıl Akkan adlı Aliağa'lı birisinin
100 Milyon Dolar bedelli bir krediyi kefil dahi olmadan almasını sağlamıştır. Bu dosya
nedeniyle henüz işleme konulmamış bir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru|u
raporu bulunmaktadır. Bu rapora göre Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun bankalarda görev
almaması gerekmekted ir.

A-}irıFıııat Taşkesenlioğlu SPK'daki görevi sırasında halka arz edilmiş şirketlere ya da
borsada yüklü miktarda alım satım yapanlara yasaklar getirmektedir. Yasak sonrası
Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yakını olan Diyarbakırlı Nedim Özbek ya da Ahmet ve
Süleyman isimli şahıslar yasak getirilenlerle irtibata geçip rüşvet karşılığı yasak|arın
kalkması sağlamaktadır. Kütahya Şeker hisselerinde yasaklanan Abdullah isimli
şahıstan (soyadı verilmemiştiQ 1.250.000,00 TL rüşvet alınmıştır.

Bedelli (küçük yatırımcılardan para toplayan) şirketlerden para
vermek için 0/o6 rüşvet alınmaktadır. AVOD isimli firmanın
(Torbaoğlu) 4.250.00,00 Dolar rüşvet alınmıştır.
ffifi§şş,"

toplamasına izin
sahibi Nazım'dan

ü
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Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun rüşvetle sahip olduğu 100'e yakın mal varlığı

bulunmaktadır. Rüşvetle edinilen mal varlığının çoğunluğu Nedim Özbek ve Emin adlı
kişiler üzerine yapılmıştır. Ali Fuat Taşkesenlioğlu paraları Bahçelievlerdeki
'§fllH'ffida ve Halkalıdaki iki dairesinde saklamaktadır. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun
İkitelll'de QUA adlı bir oteli bulunmaktadır. Otelin sahibi Ali Ercan (Ercanlar Grup)
görünmektedir. Ali Ercan'a ait QUA Granite ve Gezinomi adlı iki şirket halka şaibeli
şekilde arz olmuştur. Bu hisseleri satın alan küçük yatırımcılar paralarının 2/3'ünü
kaybetmiş durumdadır.

%90'ı Zehra Taşkesenlioğlu'na o/o10'u ise Nesrin Kakırman'a ait olan Maya Araştırma
Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret LTD. ŞT|. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun SPK
başkanı olduğu dönemde halka arz danışmanlığı yapmaktadır. Bu Şirket bir demirci
firmasından 1.500.000,00 Tl'lik sahte fatura almıştır. Şirket 14l10l2019'da başkasına
tlöü+Ğ,dilmiştir.

Son olarak tüm suçların Ünsal Ban tarafından işlendiği izlenimi uyandırılacağı iddiası
bulunmaktadır.

Yukarıdaki tüm iddialar, toplumda çok büyük bir infial yaratmıştır. Piyasada yapılan
manipülasyonlar nedeniyle birçok yatırımcının da büyük kayıplar yaşadığı ortaya

çıkmıştır. Ayrıca kurulan çıkar amaçlı suç örgütü vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık,
irtikap, rüşvet, nüfus ticareti, piyasa dolandırıcılığı gibi birçok vahim suçun
işlendiğine dair ciddi iddialar ve kuvvetli şüpheler mevcuttur.
üğw,*-"
Ortaya dökülen tüm iddiaların kapsamlı ve etkin bir şekilde soruşturulması, ceza
yargılamasının temel amacı olan maddi gerçekliğe ulaşılması, toplumun gözü önünde
cereyan eden bu suçlada ve yozlaşmayla mücadele edilmesi, tüm yolsuzluk ve rüşvet
iddialarının kime uzanırsa uzansın cesaretle üzerine gidilmesi artık hukuksal, yasal
ve vicdani bir zorunluluktur.

soNUç : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheliler ve soruşturma
sırasında suç işlediği konusunda şüphe oluşanlar hakkında soruşturma yürütülerek
karnu,davası açılması ve şüphelilerin cezalandırılmasını talep ederiz. 2910812022

Ek : Sosyal medya paylaşımları


