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Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız; 
geçtiğimiz aylarda etik ve uyum alanlarında 
yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık 
kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz. 
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PİYASA HABERLERİ BÜLTENİ 

Etik, Uyum, AML 
ve ABC Gündemi 
 

Dünya’dan Haberler 

Yüksek Mahkeme Yargıcı Austin Cullen'ın 
yayımladığı üç yıllık raporda, British 
Columbia'da kara para aklama vakalarının üst 
düzeyde olduğuna ve aklanan milyarlarca 
doların başlıca nedeninin Kanada'nın yetersiz 
düzenlemelerinden kaynaklandığına yer verildi. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

2 Haziran 2022'de Avustralya Menkul Kıymetler 
ve Yatırım Komisyonu (ASIC), tüketiciler için 
çeşitli elektronik ödeme biçimleriyle ilgili bir dizi 
mevcut korumayı güçlendireceğini ve 
netleştireceğini belirttiği güncellenmiş 
ePayments kodunu yayınladı. Yayınlanan Kod, 
genellikle çevrimiçi ve mobil bankacılık 
dünyasında gerçekleştirilen ödemeler ve 
işlemler için tüketicinin korunmasına yönelik 
benchmark işlevi görmekte. Aynı zamanda Kod, 
Avustralya'daki çoğu banka, kredi birliği ve yapı 
kooperatifi için ek bir yönetmelik düzeyi 
oluşturmakta. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye’den Haberler 

Banka ve finans kurumlarınca suç gelirlerinin 
aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik tespiti 
gerektiren para transferinde sınır 85 bin TL'ye 
yükseltildi. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Usulsüz düzenlemeler yaparak irtibatlı oldukları 
şahısları menfaat karşılığında hazine arazileri 
üzerinde hak sahibi ettikleri ileri sürülen Milli Emlak 
Müdürlüğü’nde çalışan 3 kamu görevlisi ile birlikte 
8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'rüşvet', 'görevi 
kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 
'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' 
gibi suçlamaları ile yapılacak savcılık tarafından 
yapılacak sorgunun ardından mahkemeye sevk 
edilmesi bekleniyor. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/16/canada-british-columbia-money-laundering
https://www.globalcompliancenews.com/2022/06/20/australia-epayments-code-user-beware-getting-scammed-not-a-mistake080622/
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/son-dakika-yeni-doviz-karari-resmi-gazetede-limit-yukseltildi-6037604
https://www.hurriyet.com.tr/video/tokatta-rusvet-operasyonu-8-gozalti-42085846
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PİYASA HABERLERİ BÜLTENİ 

Suistimal 
Haberleri 
 

Dünya’dan Haberler 

Eski Honolulu Savcısı Keith Kaneshiro kendi 
finansal destekçilerinden birinin rakibine haksız 
yere dava açarak görevini suistimal etmesinden 
ötürü tutuklandı. Eski Savcı Keith Kaneshiro, yerel 
iş insanı Dennis Mitsunaga ve firması Mitsunaga 
and Associates Inc. çalışanlarından bazıları ile 
beraber suçlanıyor. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para ekosisteminin 
en popüler NFT platformlarından OpenSea’nin 
eski yöneticilerinden Nate Chastain ile ilgili bir 
basın duyurusu yayımladı. Duyuruda Chastain’in, 
hem OpenSea’nin ana sayfasında hangi NFT’lerin 
listeleneceğini önceden bildiği ve bu bilgileri 
kişisel çıkarları için suistimal ettiği, ayrıca kara 
para aklama gibi daha farklı suçlar işlediği bilgileri 
yer almakta. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığı 
davasında, Merkez Soruşturma Bürosu (CBI), 
Union liderliğindeki 17 bankadan oluşan bir 
konsorsiyumu dolandırmakla suçlanan Dewan 
Housing Finance Corporation Limited (DHFL) ile 
eski çalışanları Kapil Wadhawan ve Dheeraj 
Wadhawan'a karşı yeni bir dava açtı. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye’den Haberler 

Tekstil ürünlerini Avrupa Ülkelerine gönderiyormuş 
gibi yaparak devletten KDV ödemesi alan 
aralarında gümrük memurunun da bulunduğu çete 
gözaltına alındı. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye'de bulunan özel bir bankaya, muhabir 
banka aracılığıyla Kapital Yatırım Holding A.Ş. 
tarafından Dubai'de bulunan başka bir firmaya 50 
milyon dolar transfer yapıldığına dair belge 
sunuldu. Banka transfere yönelik araştırma 
yapmaya başladı. Yapılan araştırmada söz konusu 
holdingin hesaplarında böyle bir çıkış emri 
verilmediği, bankadan çıkış emri verilmiş gibi 
düzenlenen makbuzların var olduğu; Hazine ve 
Maliye Bakanlığı damgalı, İstanbul Vergi Daire 
Başkanlığı tarafından düzenlenmiş gibi gösterildiği 
tespit edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma 
başlattı. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

İl genelinde 70 bine yakın çiftçinin bağlı bulunduğu 
Mersin Bölge Sulama Kooperatifler Birliği Başkanı 
Ersin Akdoğan, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile yürütülen 
soruşturma kapsamında tutuklandı. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 
 

https://www.civilbeat.org/2022/06/keith-kaneshiro-charges-detail-abuse-of-power-bribery-and-conspiracy/
https://koinbulteni.com/openseanin-eski-calisani-abdde-bilgi-suistimali-ile-suclaniyor-121132.html
https://www.financialexpress.com/industry/banking-finance/biggest-banking-fraud-of-rs-34615-crores-cbi-files-fresh-case-against-dhfls-erstwhile-promoters-wadhawans/2569864/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gunun-icinden/hayali-ihracat-operasyonunda-yeni-gozaltilar-7170499/
https://www.sabah.com.tr/yasam/50-milyon-dolarlik-sahte-transfer-bankanin-dikkati-vurgunu-onledi-6041851
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/300-milyonluk-vurgun-mersin-bolge-sulama-kooperatifler-birligi-baskani-dolandiricilik-sucundan-tutuklandi-1949033
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PİYASA HABERLERİ BÜLTENİ 

Tahkim 
Gündemi 
 

Dünya’dan Haberler 

Hindistan Hükümeti, Birleşik Krallık Yüksek 
Mahkemesi'nde görülen, Tapti ve Panna Mukta 
doğalgaz ve petrol sahaları hakkındaki 111 
milyon dolar tutarındaki tahkime ilişkin açmış 
olduğu temyiz davasını, Reliance Industries 
(RIL) ve Shell'in sahip olduğu BG Exploration 
and Production India (BGEPIL) iş ortaklığına 
karşı kaybetti. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

İspanya menşeili firma Comercializadora 
Mediterránea de Viviendas, S.L. (eski adıyla Marina 
d’Or-Loger), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları 
Çözüm Merkezi'ne (ICSID) Fas Krallığı aleyhinde 
başvuruda bulundu. Tutarı 400 milyon doları aşan 
başvuru, Fas Krallığı'nda yer alan bir takım inşaat 
projelerindeki uyuşmazlıkları kapsamakta. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Çekya, Çek Sağlık Bakanlığı'nın kan plazması 
tedariğinde yapılmış bir yatırım koruma 
anlaşmasının bilinçli bir şekilde ihmal edilmesi 
iddiası ile görülen uluslararası tahkimi kaybetti. 
Tahkim sonucuna göre Çekya, iş insanı Josef 
Stava'nın sahibi olduğu Diag Human firmasına 625 
milyon Euro ödemeli. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye’den Haberler 

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) 
Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa 
Konseyi Ortak Projesinin Üçüncü Yürütme Kurulu 
Toplantısı, hem fiziki hem de Ankara, İstanbul ve 
Strazburg’dan çevrim içi katılıma olanak sağlayacak 
şekilde hibrit formatta 16 Haziran 2022 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

https://www.latestlaws.com/adr/arbitration/india-loses-in-appeal-against-arbitration-award-of-111-mn-in-favour-of-ril-shell-in-uk-186511/
https://iberianlawyer.com/marina-dor-initiates-an-arbitration-against-morocco/
https://www.intellinews.com/czechia-to-appeal-625mn-international-arbitration-award-over-cancelled-blood-plasma-contract-247782/?source=czech-republic
https://www.coe.int/tr/web/ankara/-/third-steering-committee-meeting-of-the-project-on-promoting-alternative-dispute-resolution-in-turkey-
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PİYASA HABERLERİ BÜLTENİ 

Kişisel Verilerin 
Korunması 
Dünya’dan Haberler 

Bugün ABD senatörü Elizabeth Warren 
önderliğinde toplanan bir grup siyasetçi, kişisel 
verilerin satışı üzerinden para kazanan kişilere 
karşı yeni yasaklar getirileceğini söyledi. Özellikle 
sağlık ve konum verilerinin oldukça sınırlı bazı 
koşullar dışında paylaşımının yapılması veya 
satılması durumuna karşı oldukça sert önlemler 
alınacağı belirtildi. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Kanada’nın en büyük fast food zincirlerinden biri 
olan Tim Hortons’ın mobil uygulamasına yönelik 
federal gizlilik komisyonu soruşturması 
kapsamında, uygulamanın kullanıcılardan yeterli 
onay almadan gereksiz yere büyük miktarlarda 
veri topladığını tespit edildi. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye’den Haberler 
KVKK, markaların müşterilere sunduğu sadakat 
programları kapsamında dikkat edilmesi gereken 
konuları içeren taslak rehber hazırladı. Kurum, 
müşterilerin hangi kişisel verilerinin kullanılabileceğini 
ve işlenebileceğini açıkladı. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

KVKK, geçtiğimiz günlerde resmi internet 
sitesinden Türkiye’de faaliyet gösteren bir 
havayolu şirketine siber saldırı düzenlendiğini 
duyurdu. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut ve mezun 
öğrencileri ile akademik ve idari personelin kişisel 
verilerinin bulunduğu veri tabanlarının bir firma ile 
paylaşıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı. 
Üniversiteden yapılan açıklamada iddianın gerçeği 
yansıtmadığı öne sürüldü. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. 

https://shiftdelete.net/kisisel-verilerin-satisi-ve-paylasimi-yasaklaniyor
https://www.cbc.ca/news/business/tim-hortons-app-report-1.6473584
https://www.donanimhaber.com/sadakat-programlari-hangi-kisisel-verileri-kullanabilir--149709
https://www.sondakika.com/haber/haber-kvkk-duyurdu-unlu-havayolu-sirketine-siber-saldiri-15002753/
https://www.birgun.net/haber/bogazici-universitesi-nden-kisisel-verilerin-paylasildigi-iddiasina-yanit-392092
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