
Yönetmelik ile, Türk Lirası’nın değer kaybının önüne geçilmesi, 
finansal piyasalarda istikrarın sağlanması ve elektronik iletişim 
araçları dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgilerin 
yayılmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de bulunan 
mevduat bankalarının ve katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarının işlem ve uygulamalarını yürütürken bu 
hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. 

The Regulation aims to prevent the depreciation of the Turkish 
Lira, to ensure stability in the financial markets, and to prevent 
the dissemination of information in a false and misleading way 
through different forms of communication, including electronic 
media. Deposits banks, participation banks, and development 
and investment banks located in Turkey should pay great 
attention to these matters while conducting their transactions 
and practices.

oranları veya diğer değerler gibi fiyatlara veya anketlere 
dayanarak belirlenen, bir finansal araç karşılığında ödenecek 
tutarı veya finansal aracın değerini belirlemede referans alınan 
oran, endeks ya da rakam” anlamına gelecektir.

• Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz 
diğer bacağı Türk Lirası olan para swapı, forward, opsiyon ve 
diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına Türk 
Lirası likidite sağlanmasına ilişkin BDDK tarafından alınan 
karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken itfası, vadesi gelen 
işlemlerin ötelenmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi dahil olmak üzere, dolaylı yöntemler kullanılarak 
aşılmasına ya da söz konusu Kurul kararlarının 
etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar 
gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık 
etmek.

• Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla, döviz kuru ve faiz 
dahil, bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek 
işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir 
vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

• Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz 
dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya 
da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay 
düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış 
veya yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir 
kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.

• Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan 
pozisyonla ilgili çıkar çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi 
suretiyle, internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş 
bildirerek söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru 
dahil, fiyatı üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya 
çalışmak.

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği 
halde, bir referans değer hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler 
iletmek, girdiler sağlamak ya da bir referans değerin 
hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta 
bulunmak.

• Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün 
kullanılması suretiyle finansal aracın alım satım fiyatlarını 
sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya yönelik 
eylemlerde bulunmak.

• Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz 
kuru dahil, bir finansal aracın açılış veya kapanış fiyatlarını 
etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım işlemleri 
gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre 
pozisyon alan yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini sağlamak.

• Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde 
yönlendirmek.

• Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske 
neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak.

Yönetmelik bu bentte geçen “sistemik riski” de “finansal 
sistemin büyük bir bölümünde ya da tamamında ortaya çıkan 
sorunların, piyasalar ve/veya reel ekonomi üzerinde önemli 
olumsuz sonuçlar yaratacak ölçüde finansal hizmetleri 
kesintiye uğratması riski” olarak tanımlamıştır.

Yukarıda sayılan işlemleri gerçekleştirenler hakkında, menfaat 
sağlanması hâlinde sağlanan menfaatin iki katından az 
olmamak üzere, bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer 
alan faiz, kâr payı gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar ile 
bankacılık hizmet gelirleri toplamının %5’ine kadar idarî para 
cezası uygulanacağı Kanun’da düzenlenmiştir. BDDK, 
aykırılığın birden fazla kez gerçekleşmesi veya önceki idari 
para cezasından  itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın 
tekrarlanması halinde bu tutarları iki katına kadar artırmaya 
yetkilidir.

ly or regularly through a formula and determined based on the 
value of one or more reference assets or based on prices or 
surveys such as estimated prices, actual or estimated interest 
rates, or other values.”

• Carrying out or intermediating transactions and practices in 
an effort to indirectly bypass the decisions and restrictions 
imposed by the BRSA, including redeeming transactions early, 
postponing transactions, and/or neglecting to fulfill obligations, 
or to disregard the BRSA’s decisions regarding currency 
swaps, forwards, options, and other derivative transactions 
made by banks with residents abroad where one leg of the 
transaction is denominated in foreign currency and the other 
leg is in Turkish Lira, or banks providing liquidity of the Turkish 
Lira abroad.

• Being involved in, intermediating in, or placing orders for 
transactions that affect or may affect the price of a financial 
instrument including exchange rates or interest through a 
deceptive mechanism or setup,  or engaging in similar 
activities.
 
• Disseminating false or misleading information or rumors that 
provide or may provide a false or misleading impression 
regarding the supply, demand, or price of a financial 
instrument, including interest and exchange rates, or that 
cause or may cause such price to remain unnaturally high 
through any means of mass media, including the internet.

• Making or attempting to make an impact on the price of a 
financial instrument, including interest and exchange rates, by 
providing an opinion through the internet or other mass media 
channels on a financial instrument for which a position had 
previously been taken and hiding the conflicting positions from 
the public.

• Conveying false or misleading information about a reference 
value, intentionally providing false or misleading input, or 
intentionally engaging in any behavior that manipulates the 
calculation of a reference value.

• Taking actions that fix the purchase and sale prices of 
financial instrument or that help others unfairly profit from a 
dominant position held on the supply or demand of a financial 
instrument.

• Causing investors who take positions based on 
opening or closing prices are misled by carrying out purchase 
or sale transactions that affect or may affect the opening or 
closing prices of a financial instrument, including interest and 
exchange rates, at the opening and closing of financial 
markets. 

• Misleading account holders with false information.

• Disseminating information or rumors that may cause 
systemic risk and harm investors’ trust in the financial system.

The Regulation defines “systemic risk” as “the risk whereby 
the problems occurring in most or all of the financial systems 
results in the disruption of financial services to the extent that 
significant negative effects occur in the markets and/or the 
real economy.”

The Law imposes an administrative fine on those who carry 
out the abovementioned transactions in an amount no less 
than twice the benefit provided, in the event that a benefit was 
provided, and up to 5% of the total interest, dividend income, 
fees, commissions, and banking service income included in 
the financial statements of the previous year. The BRSA is 
authorized to double these amounts in the event that the 
violation has been committed more than once or if the same 
violation is repeated within two years of the previous administ-
rative fine.

FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI 
İŞLEMLER BELİRLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 
tarafından hazırlanan Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve 
Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 7 
Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Finansal piyasalarda istikrarı sağlamak ve Türk Lirası’nın 
değerini makroekonomik düzeyde korumak üzere, yapay arz, 
talep veya döviz kuru dâhil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı 
işlem yapılmasını ve tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı ve 
yanıltıcı şekilde yönlendirilmesini önlemek amaçlarıyla 25 
Şubat 2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’na (“Kanun”) “Finansal piyasalarda 
manipülasyon ve yanıltıcı işlemler” başlıklı 76/A maddesi 
eklenmişti. Madde 76/A ile hangi işlem ve uygulamaların 
yukarıda bahsedilen kapsamda olacağını belirleme yetkisi 
BDDK’ya verilmiş ve bu fiillerin belirlenerek Resmi Gazete’de 
yayımlanacağı da düzenlenmişti. Bu doğrultuda, BDDK, 7 
Mayıs 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmelik ile bu 
işlem ve uygulamaları sınırlı sayıda belirlemiştir. 

Buna göre, Yönetmelik, mevduat bankaları ve katılım bankaları 
ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilen 
aşağıdaki fiilleri finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı 
işlem ve uygulamalar olarak sıralamaktadır:

• Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış 
veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya 
da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal 
veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da 
sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla 
dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek 
veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

• Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği 
dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da 
sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların 
düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek 
şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS 
(Kredi Temerrüt Takası) gibi referans değerlere etkide 
bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler 
için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

Yönetmelik, bu bentte geçen “referans değeri” açıkça 
tanımlamıştır. Buna göre, referans değer “yayımlanarak veya 
sair suretlerle kamuya duyurulan, periyodik ya da düzenli 
olarak bir formül yoluyla ve bir veya daha fazla referans varlığın 
değerine veya tahmini fiyatlar, gerçekleşen ya da tahmini faiz 

MANIPULATION AND MISLEADING TRANSACTIONS IN 
FINANCIAL MARKETS HAVE BEEN REGULATED

The Regulation on Manipulation and Misleading Transactions 
in Financial Markets (“Regulation”) issued by the Banking 
Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) entered into 
force upon its publication in the Official Gazette dated 7 May 
2020 and numbered 31120.

Article 76/A of the Banking Law numbered 5411 (“Law”) titled 
“Manipulation and misleading transactions in financial 
markets” was introduced by Law numbered 7222 on the 
Amendment to the Banking Law and Some Other Laws, 
published in the Official Gazette dated 25 February 2020 and 
numbered 31050, to help promote stability in financial markets 
and preserve the value of the Turkish Lira at the macroecono-
mic level by preventing the creation of false prices including 
exchange rates,  unnatural supply and demand, and preven-
ting account holders from being misled. Article 76/A authorized 
the BRSA to determine the transactions that would fall within 
the abovementioned scope and stated that such transactions 
would be published in the Official Gazette. Accordingly, the 
BRSA has exhaustively listed these transactions and practices 
in the Regulation that entered into force on 7 May 2020.

Accordingly, the Regulation specifies the following transacti-
ons performed by deposit banks, participation banks, and 
development and investment banks as manipulation and 
misleading transactions in financial markets:

• Being involved in or intermediating in, or placing orders for 
transactions that provide or may provide a false or misleading 
impression of the supply, demand, or price of a financial 
instrument or that cause or may cause the price of a financial 
instrument, including exchange rates and interest, to remain 
unnaturally high, with the intention of achieving such transacti-
ons, or engaging in similar activities. 

• Being involved in, intermediating in, or placing orders for, 
transactions that will affect the price of a financial instrument 
or reference values such as interest, exchange rates, or CDS 
(Credit Default Swap) by benefiting from fluctuating or shallow 
financial markets when the supply-demand balance is not set 
under normal circumstances and when the financial markets 
experience an increase in irregularities, or when the stability of 
the financial markets has been negatively affected, or 
engaging in similar activities.  

The Regulation expressly defines the “reference value” as “the 
rate, index, or number taken as a reference in determining the 
value of a financial instrument or the amount to be paid in 
return for a financial instrument, which is disclosed to the 
public via publication or other means and is derived periodical-
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Buna göre, Yönetmelik, mevduat bankaları ve katılım bankaları 
ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilen 
aşağıdaki fiilleri finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı 
işlem ve uygulamalar olarak sıralamaktadır:

• Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış 
veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya 
da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal 
veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da 
sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla 
dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek 
veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

• Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği 
dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da 
sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların 
düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek 
şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS 
(Kredi Temerrüt Takası) gibi referans değerlere etkide 
bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler 
için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

Yönetmelik, bu bentte geçen “referans değeri” açıkça 
tanımlamıştır. Buna göre, referans değer “yayımlanarak veya 
sair suretlerle kamuya duyurulan, periyodik ya da düzenli 
olarak bir formül yoluyla ve bir veya daha fazla referans varlığın 
değerine veya tahmini fiyatlar, gerçekleşen ya da tahmini faiz 

MANİPULATİON AND MİSLEADİNG TRANSACTİONS İN 
FİNANCİAL MARKETS HAVE BEEN REGULATED

The Regulation on Manipulation and Misleading Transactions 
in Financial Markets (“Regulation”) issued by the Banking 
Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) entered into 
force upon its publication in the Official Gazette dated 7 May 
2020 and numbered 31120.

Article 76/A of the Banking Law numbered 5411 (“Law”) titled 
“Manipulation and misleading transactions in financial 
markets” was introduced by Law numbered 7222 on the 
Amendment to the Banking Law and Some Other Laws, 
published in the Official Gazette dated 25 February 2020 and 
numbered 31050, to help promote stability in financial markets 
and preserve the value of the Turkish Lira at the macroecono-
mic level by preventing the creation of false prices including 
exchange rates,  unnatural supply and demand, and preven-
ting account holders from being misled. Article 76/A authorized 
the BRSA to determine the transactions that would fall within 
the abovementioned scope and stated that such transactions 
would be published in the Official Gazette. Accordingly, the 
BRSA has exhaustively listed these transactions and practices 
in the Regulation that entered into force on 7 May 2020.

Accordingly, the Regulation specifies the following transacti-
ons performed by deposit banks, participation banks, and 
development and investment banks as manipulation and 
misleading transactions in financial markets:

• Being involved in or intermediating in, or placing orders for 
transactions that provide or may provide a false or misleading 
impression of the supply, demand, or price of a financial 
instrument or that cause or may cause the price of a financial 
instrument, including exchange rates and interest, to remain 
unnaturally high, with the intention of achieving such transacti-
ons, or engaging in similar activities. 

• Being involved in, intermediating in, or placing orders for, 
transactions that will affect the price of a financial instrument 
or reference values such as interest, exchange rates, or CDS 
(Credit Default Swap) by benefiting from fluctuating or shallow 
financial markets when the supply-demand balance is not set 
under normal circumstances and when the financial markets 
experience an increase in irregularities, or when the stability of 
the financial markets has been negatively affected, or 
engaging in similar activities.  

The Regulation expressly defines the “reference value” as “the 
rate, index, or number taken as a reference in determining the 
value of a financial instrument or the amount to be paid in 
return for a financial instrument, which is disclosed to the 
public via publication or other means and is derived periodical-



Yönetmelik ile, Türk Lirası’nın değer kaybının önüne geçilmesi, 
finansal piyasalarda istikrarın sağlanması ve elektronik iletişim 
araçları dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgilerin 
yayılmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de bulunan 
mevduat bankalarının ve katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarının işlem ve uygulamalarını yürütürken bu 
hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. 

The Regulation aims to prevent the depreciation of the Turkish 
Lira, to ensure stability in the financial markets, and to prevent 
the dissemination of information in a false and misleading way 
through different forms of communication, including electronic 
media. Deposits banks, participation banks, and development 
and investment banks located in Turkey should pay great 
attention to these matters while conducting their transactions 
and practices.

oranları veya diğer değerler gibi fiyatlara veya anketlere 
dayanarak belirlenen, bir finansal araç karşılığında ödenecek 
tutarı veya finansal aracın değerini belirlemede referans alınan 
oran, endeks ya da rakam” anlamına gelecektir.

• Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz 
diğer bacağı Türk Lirası olan para swapı, forward, opsiyon ve 
diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına Türk 
Lirası likidite sağlanmasına ilişkin BDDK tarafından alınan 
karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken itfası, vadesi gelen 
işlemlerin ötelenmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi dahil olmak üzere, dolaylı yöntemler kullanılarak 
aşılmasına ya da söz konusu Kurul kararlarının 
etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar 
gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık 
etmek.

• Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla, döviz kuru ve faiz 
dahil, bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek 
işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir 
vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

• Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz 
dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya 
da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay 
düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış 
veya yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir 
kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.

• Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan 
pozisyonla ilgili çıkar çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi 
suretiyle, internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş 
bildirerek söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru 
dahil, fiyatı üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya 
çalışmak.

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği 
halde, bir referans değer hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler 
iletmek, girdiler sağlamak ya da bir referans değerin 
hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta 
bulunmak.

• Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün 
kullanılması suretiyle finansal aracın alım satım fiyatlarını 
sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya yönelik 
eylemlerde bulunmak.

• Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz 
kuru dahil, bir finansal aracın açılış veya kapanış fiyatlarını 
etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım işlemleri 
gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre 
pozisyon alan yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini sağlamak.

• Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde 
yönlendirmek.

• Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske 
neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak.

Yönetmelik bu bentte geçen “sistemik riski” de “finansal 
sistemin büyük bir bölümünde ya da tamamında ortaya çıkan 
sorunların, piyasalar ve/veya reel ekonomi üzerinde önemli 
olumsuz sonuçlar yaratacak ölçüde finansal hizmetleri 
kesintiye uğratması riski” olarak tanımlamıştır.

Yukarıda sayılan işlemleri gerçekleştirenler hakkında, menfaat 
sağlanması hâlinde sağlanan menfaatin iki katından az 
olmamak üzere, bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer 
alan faiz, kâr payı gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar ile 
bankacılık hizmet gelirleri toplamının %5’ine kadar idarî para 
cezası uygulanacağı Kanun’da düzenlenmiştir. BDDK, 
aykırılığın birden fazla kez gerçekleşmesi veya önceki idari 
para cezasından  itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın 
tekrarlanması halinde bu tutarları iki katına kadar artırmaya 
yetkilidir.

ly or regularly through a formula and determined based on the 
value of one or more reference assets or based on prices or 
surveys such as estimated prices, actual or estimated interest 
rates, or other values.”

• Carrying out or intermediating transactions and practices in 
an effort to indirectly bypass the decisions and restrictions 
imposed by the BRSA, including redeeming transactions early, 
postponing transactions, and/or neglecting to fulfill obligations, 
or to disregard the BRSA’s decisions regarding currency 
swaps, forwards, options, and other derivative transactions 
made by banks with residents abroad where one leg of the 
transaction is denominated in foreign currency and the other 
leg is in Turkish Lira, or banks providing liquidity of the Turkish 
Lira abroad.

• Being involved in, intermediating in, or placing orders for 
transactions that affect or may affect the price of a financial 
instrument including exchange rates or interest through a 
deceptive mechanism or setup,  or engaging in similar 
activities.
 
• Disseminating false or misleading information or rumors that 
provide or may provide a false or misleading impression 
regarding the supply, demand, or price of a financial 
instrument, including interest and exchange rates, or that 
cause or may cause such price to remain unnaturally high 
through any means of mass media, including the internet.

• Making or attempting to make an impact on the price of a 
financial instrument, including interest and exchange rates, by 
providing an opinion through the internet or other mass media 
channels on a financial instrument for which a position had 
previously been taken and hiding the conflicting positions from 
the public.

• Conveying false or misleading information about a reference 
value, intentionally providing false or misleading input, or 
intentionally engaging in any behavior that manipulates the 
calculation of a reference value.

• Taking actions that fix the purchase and sale prices of 
financial instrument or that help others unfairly profit from a 
dominant position held on the supply or demand of a financial 
instrument.

• Causing investors who take positions based on 
opening or closing prices are misled by carrying out purchase 
or sale transactions that affect or may affect the opening or 
closing prices of a financial instrument, including interest and 
exchange rates, at the opening and closing of financial 
markets. 

• Misleading account holders with false information.

• Disseminating information or rumors that may cause 
systemic risk and harm investors’ trust in the financial system.

The Regulation defines “systemic risk” as “the risk whereby 
the problems occurring in most or all of the financial systems 
results in the disruption of financial services to the extent that 
significant negative effects occur in the markets and/or the 
real economy.”

The Law imposes an administrative fine on those who carry 
out the abovementioned transactions in an amount no less 
than twice the benefit provided, in the event that a benefit was 
provided, and up to 5% of the total interest, dividend income, 
fees, commissions, and banking service income included in 
the financial statements of the previous year. The BRSA is 
authorized to double these amounts in the event that the 
violation has been committed more than once or if the same 
violation is repeated within two years of the previous administ-
rative fine.

FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI 
İŞLEMLER BELİRLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 
tarafından hazırlanan Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve 
Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 7 
Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Finansal piyasalarda istikrarı sağlamak ve Türk Lirası’nın 
değerini makroekonomik düzeyde korumak üzere, yapay arz, 
talep veya döviz kuru dâhil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı 
işlem yapılmasını ve tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı ve 
yanıltıcı şekilde yönlendirilmesini önlemek amaçlarıyla 25 
Şubat 2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’na (“Kanun”) “Finansal piyasalarda 
manipülasyon ve yanıltıcı işlemler” başlıklı 76/A maddesi 
eklenmişti. Madde 76/A ile hangi işlem ve uygulamaların 
yukarıda bahsedilen kapsamda olacağını belirleme yetkisi 
BDDK’ya verilmiş ve bu fiillerin belirlenerek Resmi Gazete’de 
yayımlanacağı da düzenlenmişti. Bu doğrultuda, BDDK, 7 
Mayıs 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmelik ile bu 
işlem ve uygulamaları sınırlı sayıda belirlemiştir. 

Buna göre, Yönetmelik, mevduat bankaları ve katılım bankaları 
ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilen 
aşağıdaki fiilleri finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı 
işlem ve uygulamalar olarak sıralamaktadır:

• Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış 
veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya 
da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal 
veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da 
sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla 
dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek 
veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

• Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği 
dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da 
sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların 
düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek 
şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS 
(Kredi Temerrüt Takası) gibi referans değerlere etkide 
bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler 
için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

Yönetmelik, bu bentte geçen “referans değeri” açıkça 
tanımlamıştır. Buna göre, referans değer “yayımlanarak veya 
sair suretlerle kamuya duyurulan, periyodik ya da düzenli 
olarak bir formül yoluyla ve bir veya daha fazla referans varlığın 
değerine veya tahmini fiyatlar, gerçekleşen ya da tahmini faiz 

MANİPULATİON AND MİSLEADİNG TRANSACTİONS İN 
FİNANCİAL MARKETS HAVE BEEN REGULATED

The Regulation on Manipulation and Misleading Transactions 
in Financial Markets (“Regulation”) issued by the Banking 
Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) entered into 
force upon its publication in the Official Gazette dated 7 May 
2020 and numbered 31120.

Article 76/A of the Banking Law numbered 5411 (“Law”) titled 
“Manipulation and misleading transactions in financial 
markets” was introduced by Law numbered 7222 on the 
Amendment to the Banking Law and Some Other Laws, 
published in the Official Gazette dated 25 February 2020 and 
numbered 31050, to help promote stability in financial markets 
and preserve the value of the Turkish Lira at the macroecono-
mic level by preventing the creation of false prices including 
exchange rates,  unnatural supply and demand, and preven-
ting account holders from being misled. Article 76/A authorized 
the BRSA to determine the transactions that would fall within 
the abovementioned scope and stated that such transactions 
would be published in the Official Gazette. Accordingly, the 
BRSA has exhaustively listed these transactions and practices 
in the Regulation that entered into force on 7 May 2020.

Accordingly, the Regulation specifies the following transacti-
ons performed by deposit banks, participation banks, and 
development and investment banks as manipulation and 
misleading transactions in financial markets:

• Being involved in or intermediating in, or placing orders for 
transactions that provide or may provide a false or misleading 
impression of the supply, demand, or price of a financial 
instrument or that cause or may cause the price of a financial 
instrument, including exchange rates and interest, to remain 
unnaturally high, with the intention of achieving such transacti-
ons, or engaging in similar activities. 

• Being involved in, intermediating in, or placing orders for, 
transactions that will affect the price of a financial instrument 
or reference values such as interest, exchange rates, or CDS 
(Credit Default Swap) by benefiting from fluctuating or shallow 
financial markets when the supply-demand balance is not set 
under normal circumstances and when the financial markets 
experience an increase in irregularities, or when the stability of 
the financial markets has been negatively affected, or 
engaging in similar activities.  

The Regulation expressly defines the “reference value” as “the 
rate, index, or number taken as a reference in determining the 
value of a financial instrument or the amount to be paid in 
return for a financial instrument, which is disclosed to the 
public via publication or other means and is derived periodical-
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