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        İlgide kayıtlı yazınızda, müvekkiliniz Faruk Fatih ÖZER’in İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
2022/312 sayılı dosyada sanık olarak yargılandığı, müvekkilin 2017’de kurulmuş olan Koineks Teknoloji
A.Ş.’nin tek ve münferiden yetkili kişisi olduğu belirtilerek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 4 ve 5 nci
maddeleri kapsamında Koineks Teknoloji A.Ş. nezdinde Kurulumuzca yapılmış denetimlere ait bilgi, belge ve
verilerin İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davada sunulmak üzere tarafınıza
gönderilmesi talep edilmiştir.
        Kurulumuz 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) çerçevesinde sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini
yerine getirmektedir. Anılan Kanun'da Kurulumuz görev ve yetki alanına giren finansal araçlar sayılmış
olup; Kanun'un 3 üncü maddesinde tanımlanan sermaye piyasası aracı tanımına dahil olmayan kripto varlıklar ve
bu varlıkların alım satıma konu edildiği kripto varlık alım satım platformları Kurulumuz yetki alanına
girmemektedir. Dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde kripto varlık alım satım
platformlarına ilişkin olarak Kurulumuzca denetim faaliyetleri yürütülmemektedir.
        Bununla birlikte, ilgide kayıtlı yazınızda da yer verildiği üzere, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin
(FİKKO) 31.12.2019 tarihinde gerçekleşen toplantısında alınan karar uyarınca kripto varlık alım satım
sektörünün durum tespitini yapmak amacıyla Kurulumuz ve çeşitli kamu kurumları temsilcilerinin katılımlarıyla
2020 yılının Şubat ayında Koineks Teknoloji A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu şirketler nezdinde yerinde
inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun “Adlî soruşturma
ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca suçların
önlenmesi ve soruşturulmasını tehlikeye düşürecek ya da yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini
engelleyecek nitelikteki bilgi ve belgelerin Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmekte olup; halihazırda
incelemeye konu edilen hususlarda adli kovuşturmanın devam ettiği gözetilerek, yerinde inceleme çalışmaları
sonucunda temin edilen bilgi ve belgelerin tarafınızla paylaşılamayacağı; söz konusu bilgi ve belgelerin talep
edilmesi halinde adli makamlara iletilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmiştir. 
        Bilgi edinilmesini rica ederim.
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