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COVID-19 İLE İLGİLİ DUYURU 
       

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) web sitesi üzerinden yapılan 23 Mart 2020 tarihli duyuru ile, 

küresel COVID-19 (Koronavirüs) salgının tüm dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemiz finansal 

piyasalarında da oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik gerekliliklere ilişkin 19 Mart 

2020 tarihli Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

(1) Aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin personellerinin, kendi sorumlulukları dahilinde, 

yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli veya Kurum’un belirleyeceği benzer diğer usuller 

çerçevesinde çalıştırılması mümkün kılınmıştır. 

 

(2) Emir alınması, kabulü ve iletilmesi, uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep 

telefonlarında yer alan mobil uygulamalar (whatsapp gibi) üzerinden ve/veya personele tahsis 

edilen kişisel e-posta adresi üzerinden, Kurul karar tarihi itibariyle mümkün kılınmıştır. Bu 

çerçevede, yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin, emir iletim süreçlerinde yapılacak 

değişikliklere ilişkin hususu müşterilerine internet sitelerinin giriş sayfalarında duyurması 

gerekmektedir. 

 

(3) Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri 

Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:65)’inin kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35 

olması ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde %50’ye tamamlanmasını düzenleyen 

hükümlerinin, Kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar %35’e 

tamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. Öngörülen istisna çerçevesinde, aynı 

Tebliğ’in söz konusu özkaynak tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin Borsa 
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İstanbul’a yapılacak bildirimi düzenleyen 35. madde hükmünün de uygulanmamasına karar 

verilmiştir. 

 

(4) Kurul’un halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımının herhangi bir limit 

söz konusu olmaksızın gerçekleştirilmesine imkân sağlayan 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 

tarihli basın duyurularının yürürlükte olduğu kamuoyuna hatırlatılarak, bu duyurular 

çerçevesinde yürütülecek geri alımlarda, yönetim kurulu kararı alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu yönetim kurulu kararı asgari olarak, (i) geri alımın amacını, (ii) geri alıma konu 

edilebilecek azami pay sayısını ve (iii) geri alım için ayrılabilecek azami fon tutarını ihtiva 

etmelidir. 

 

Ek olarak, 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyuruları, yürürlükte olan Geri 

Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) hükümlerinin uygulanmasına halel getirmemektedir. 

 

(5) Sermaye piyasası kurumlarının finansal raporlarının bildirim süreleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

 

 Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile 

01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimi, 

sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın 

sonuna kadar yapılabilecektir. 

 

 Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimi ve emeklilik 

yatırım fonlarının 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının ilanı 

30.04.2020 tarihine kadar yapılabilecektir. 

 

 Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmıs ̧ diğer pazar yerlerinde işlem 

gören işletmelerin 01.01.2020- 31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal 

raporlarının bildirimi, ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 (otuz) gün eklenmek 

suretiyle yapılabilecektir. 
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 Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmıs ̧ diğer pazar yerlerinde işlem 

görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi is ̧letmelerin 01.01.2019-31.12.2019 

dönemine ilişkin ve henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan finansal 

raporlarının bildirimi, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim 

süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecektir. 

 

 Özel hesap dönemine sahip ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya 

teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin nihai bildirim süresi Mart 

veya Nisan ayı olan ve henüz kamuya duyurulmamış finansal raporlarının bildirimi, ilgili 

mevzuatla belirlenen sürelerine 30 (otuz) gün eklenmek suretiyle yapılabilecektir. 

 

(6) Aynı duyuruda, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanas ̧ımı İlanı” bas ̧lıklı 25. 

maddesinin 1 ve 2. fıkralarındaki sürelerin birer ay uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir. 

 

(7) Sermaye piyasası kurumları tarafından Kurul’a yapılacak bildirim ve başvuruların Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılabileceği hatırlatılmıştır. 

 

Alınan bu kararlar ile virüsün fiziki çalıs ̧ma kos ̧ullarını zorlaştıran insan sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkileri sebebiyle, piyasalar ve kurumlardaki operasyonel süreçlerin günün şartlarına uygun hale 

getirilmesi ve piyasalarda oluşan olumsuz etkilerin sınırlandırılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

İLETİŞİM
Eryürekli Hukuk Bürosu 

T: +90 212 365 9600 

info@eryurekli.com 



 

  

4 

 

MENEKSE SOK. NO:10 AKATLAR BESIKTAS 34335, ISTANBUL – TURKIYE 
T: +90 212 365 9600  |  W: www.eryurekli.com  |  E: info@eryurekli.com   

 

 

 

 

YAYIN HAKKINDA 

 

ERYÜREKLİ tarafından hazırlanan bu yayın, büronun müvekkilleri ve meslektaşları ile bilgi paylaşımı niteliğindedir. Bu 

yayında yer verilen bilgiler, yayınlandığı konu ile ilgili hususları bütün yönleri ile kapsamayabileceği gibi, burada sunulan 

bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir. 

 

Bu yayın kapsamında verilen bilgiler ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde ek bilgi almak için danışmanınız veya 

ERYÜREKLİ ile irtibata geçebilirsiniz. 

 

 


