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COVID-19: Capital Markets Precautions 
 
Recent Development 
 
The Capital Markets Board ("CMB") and Borsa Istanbul A.Ş. ("Borsa Istanbul") have taken important measures 
regarding the COVID-19 outbreak. 
 
In addition to the previous precautions taken by other authorities, the CMB and Borsa Istanbul made certain 
arrangements for the markets, public companies and investor in order to mitigate the effects of the COVID - 19 
outbreak. 
 
Precautions Taken by the CMB and Borsa Istanbul 
 
Price Volatility 
 
The short-selling restriction will continue to be in force until further notice. 
 
The CMB's decision entitling public companies to buy back their own shares from the market without being 
subject to any limit will continue to be in force until further notice. Accordingly, public companies can continue to 
buy back their shares under an existing buy-back plan or pass a board resolution to conduct a new buy-back 
plan. 
 
The collateral ratio in credit sales will be 35%. If the collateral ratio falls below 35%, this ratio must be recovered 
to 35%, rather than 50%. 
 
Notifying the Borsa Istanbul about persons that do not fulfill their obligations to cure collateral ratio or clearing 
obligations, and the Borsa Istanbul's announcement concerning these persons has been postponed until further 
notice. 
 
The Borsa Istanbul changed the price margin; the circuit breaker triggering rate; the circuit breaker order 
collection period; and the daily price limits applied in the single stock and equity index futures. The relevant 
changes have been applicable since March 13, 2020 and they will be valid until further notice. 
 
Changes in respect of the transactions taking place in Borsa Istanbul Star Market ("Star Market") and in the 
Borsa Istanbul Main Markets ("Main Market"):  
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 The price margin (for determining price limits) is reduced to 10%. 
 The downstream price change triggering a circuit breaker is reduced to 5%. 
 The circuit breaker call period will be 30 minutes. 
 The price margin (for determining price limits) in exchange traded funds, real estate certificates, real 

estate investment funds and venture capital investment funds is reduced to 10% from 20%. 

Changes in respect of the transactions taking place in the Borsa Istanbul Derivatives Market:  

 Daily price limit of single stock and equity indexes (BIST30, BIST Bank, BIST Industrial, BIST Liquid 
Bank and BIST Liquid 10 Ex Banks) futures contracts is decreased to 10%. 

 Investment Institutions and Public Companies 

 

Investment institutions' employees are allowed to work part-time, in alternate shifts, through remote 

access and/or other similar procedures to be determined by the investment institutions. 

 

Investment institutions will be able to process customer orders through mobile applications (such as 

WhatsApp) or e-mail addresses. However, investments institutions are required to inform their 

customers about the changes to the order process methods and to establish efficient mechanisms for 

recording the transactions. 

 

Investment institutions must inform their customers about the changes to the order process methods 

through their websites.  

 

Public companies and investment institutions can submit all applications and notices to the CMB via 

CMB's registered e-mail. 

 

In addition, under the Presidential Decrees dated March 20 and March 22, 2020, all events and 

meetings, including general assembly meetings are postponed until the end of April, and all employees 

of governmental institutions will also work in alternate shifts, or through remote access, to the extent 

possible. 

Financial Reporting and Disclosures 

 

Public companies whose securities are traded on an exchange or an organized market will have a 30-day 

extension to disclose their financial statements. Public companies subject to special financial reporting period 

will also benefit from the 30-day extension. 

 

Portfolio management companies and brokerage firms have until the end of the month following the expiry of the 

disclosure date for their 2019 financial statements and 2020 three-month interim financial statements to disclose 

their statements. 

 

The financial statements of investment funds and the annual reports of pension funds for the 2019 financial year 

can be disclosed until 30 April 2020. 

 

Public companies whose securities are not traded on an exchange or an organized market have until the end of 

the month following the expiry of the disclosure date for their 2019 financial statements to disclose their 

statements. 

 

Conclusion 

 

The CMB and Borsa Istanbul are closely following the latest COVID-19 outbreak developments in Turkey. The 

organizations adopt any necessary measures to ensure the smooth operation of the Turkish capital markets and 

to avoid any fluctuations that might adversely affect the market actors. 



 

 

The abovementioned measures undertaken by the CMB and Borsa Istanbul aim to support investors, public 

companies and investment institutions. 

 

Please refer to https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/ for our client alerts regarding the legal consequences of 

COVID-19 on capital markets and other areas. 

 

COVID-19: Sermaye Piyasalarında Önlemler 
 
Yeni Gelişme 
 
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Borsa Istanbul A.Ş. ("Borsa Istanbul") COVID-19 salgınına ilişkin önemli 
tedbirler alıyor. 
 
Bu kapsamda, diğer idari otoritelerce alınmış tedbirlere ek olarak, SPK ve Borsa Istanbul tarafından COVID - 19 
salgınının piyasalara, halka açık şirketler ve yatırımcılara olan etkilerini azaltmak üzere birtakım düzenlemeler 
yapılıyor. 
 
SPK'nın ve Borsa Istanbul'un Aldığı Önlemler 
 
Fiyat Volatilitesi 
 
Açığa satış yasağı ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. 
 
Halka açık şirketlerin kendi paylarını herhangi bir kısıtlama olmaksızın borsadan geri almaya devam 
edebileceklerine ilişkin SPK kararı ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Buna göre, 
halka açık ortaklıklar şirketler geri almak için mevcut geri alım planlarını kullanılabilecekleri gibi bir yönetim 
kurulu kararı ile yeni bir geri alım planını da yürürlüğe alabilecek. 
 
Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranı %35 olacak. Mevcut teminat oranı, bu değerin altına düşerse teminat 
oranı %50'ye değil %35'e tamamlatılacak. 
 
Tedbir uyarınca özkaynak tamamlama veya takas yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin Borsa Istanbul'a 
bildirilmesi ve söz konusu kişilerin bilgilerinin Borsa Istanbul tarafından ilan edilmesi ikinci bir duyuruya kadar 
ertelendi. 
 
Borsa Istanbul; payların fiyat marjları, devre kesici tetikleme oranı, devre kesici emir toplama süreleri ile vadeli 
işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinde birtakım düzenlemeler yaptı. Söz konusu 
düzenlemeler, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup Borsa Istanbul tarafından yapılacak ikinci 
bir duyuruya kadar geçerli olacaktır. 
 
Borsa Istanbul Yıldız Pazar ("Yıldız Pazar") ve Borsa Istanbul Ana Pazar'da ("Ana Pazar");  

 işlem gören paylarda uygulanan fiyat marjının % 10'a düşürülmesi, 
 işlem gören paylarda uygulanan devre kesici tetikleme oranının %5'e düşürülmesi, 

 işlem gören paylarda uygulanan devre kesici sonrası emir toplama süresinin 30 dakika olarak 
uygulanması, 

 borsa yatırım fonlarında, gayrimenkul sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim 
sermayesi yatırım fonlarında %20 olarak uygulanan marjların da %10'a düşürülmesine 

karar verildi. 
 
Borsa Istanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda:  

 Pay ve Pay endeksi (BIST30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) 
vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinin %10'a düşürülmesine 
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karar verildi. 

 

Yatırım Kuruluşları ve Halka Açık Şirketler 

 

Yatırım kuruluşları personellerinin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli olarak veya yatırım şirketinin 

belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasına olanak sağlanacak. 

 

Yatırım kuruluşları, mobil uygulamalar (whatsapp vb.) veya e-posta adresi üzerinden yapılan iletişimler 

vasıtasıyla müşteri emirlerine ilişkin işlem yapabilecek. Ancak yatırım kuruluşları, bu hususta müşterilere gerekli 

bilgilendirmeleri yapmak ve söz konusu işlemleri kayıt altına almak için makul kayıt mekanizmaları oluşturmak 

yükümlülüğü altında olacak. 

 

Yatırım kuruluşları, emir iletimindeki değişikliklerini kendi internet siteleri aracılığıyla duyuracak. 

 

Halka açık şirketler ve yatırım kuruluşları, SPK'ya yapacakları tüm bildirim ve başvuruları SPK'nın kayıtlı 

elektronik posta adresi üzerinden yapabilecek. 

 

Ek olarak, 20 Mart 2020 ve 22 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile tüm etkinlik ve toplantılar, 

(genel kurullar da dâhil olmak üzere) Nisan ayı sonuna kadar ertelendi ve tüm kamu kurum ve kuruluşları 

çalışanları da mümkün olduğu ölçüde dönüşümlü çalışma veya uzaktan erişimli olarak çalışma şeklinde faaliyet 

gösterecek. 

Finansal Raporlama ve Duyurular 

 

Sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer pazarlarda işlem gören şirketlere, finansal 

tablolarını açıklamak için 30 günlük ek süre verilecek. Özel hesap dönemine sahip olan halka açık şirketler de 

30 günlük ek süreden yararlanacaktır. 

 

Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlara, 2019 hesap dönemi ile 2020 yılı 3 aylık ara hesap dönemi finansal 

tablolarını açıklamak için bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar ek süre uzatımı verildi. 

 

2019 yılı hesap dönemine ait yatırım fonlarının finansal raporları ve emeklilik fonlarının yıllık raporları, 30 Nisan 

2020 tarihine kadar açıklanabilecek. 

 

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer pazarlarda işlem görmeyen ortaklıklara ise 2019 

yılı hesap dönemi için bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar ek süre uzatımı verilecek. 

 

Sonuç 

 

SPK ve Borsa Istanbul, COVID - 19 salgınına ilişkin Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve 

Türk sermaye piyasalarının sorunsuz işlemesini sağlamak; piyasalardaki oyuncuları olumsuz yönde 

etkileyebilecek tüm dalgalanmaları önlemek için gerekli tedbirleri alıyor. 

 

SPK ve Borsa Istanbul tarafından alınan bu tedbirler ile yatırımcılar, halka açık şirketler ve yatırım kuruluşlarının 

gerekli önlemleri alması konusunda desteklenmesi hedeflenmektedir. 

 

COVID-19'un sermaye piyasalarına hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize 

https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://urldefense.com/v3/__https:/esinxchange.com/collect/click.aspx?u=K1d0Sk81VjhQU3g3R1dPRXlGTDJxOU5WREY2MEo4Tzl0M3F6T3NEQUFFdHVFYWJLUjlHZk0vOFhBcmk0WGtaNSt3a0NFKzV1MDY1SWk4dkdCejl6OXpXUkxyVjgwaHJV&rh=ff005d3612b7cb104102d66711459731454aadcb__;!!Hj9Y_P0nvg!EmngSQxkJZGkFpCcbjSqBDgk8EZpS9JGKOd0B_29kKp0OQntLEpgHLUcENpUcomktBMADw$

