
yapılan geliştirmeler ile birlikte ağırlıklı olarak tezgahüstü 
piyasalarda gerçekleşen ödünç pay işlemlerinin, otomatize 
edilmiş süreçler, rekabetçi maliyetler ve Takasbank merkezi 
karşı taraf güvencesi ile organize bir piyasa üzerinden 
gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

Alınan kararların akabinde Borsa İstanbul A.Ş. ise 1 Temmuz 
2020 tarihinden itibaren BIST 30 Endeksinde yer alan paylar 
için serbest bırakılan açığa satış işlemleri çerçevesinde, 
Barclays Capital Securities Limited, Credit Suisse Securities 
Europe Limited, Merrill Lynch International, Goldman Sachs 
International, J.P. Morgan Securities Plc. ve Wood and 
Company Financial Services AS adlı yatırımcıların 
hesaplarından 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığını tespit 
etmiştir. Bu doğrultuda, 6 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere, Barclays Capital Securities Limited, 
Credit Suisse Securities Europe Limited ve Merrill Lynch 
International hakkında üç ay, Goldman Sachs International, 
J.P. Morgan Securities Plc. ve Wood and Company Financial 
Services AS hakkında ise bir ay süresince açığa satış yasağı 
tedbiri uygulanmasına karar verilmiş ve SPK’nın 30 Haziran 
2020 tarihli kararının ihlali çerçevesinde ilk yaptırımlar 
uygulanmıştır.  

Geçtiğimiz dönemde birçok Avrupa ülkesinde de uygulanan 
açığa satış yasağı, COVID-19 salgınının piyasalarda yarattığı 
çalkantının azalmasıyla birlikte Mayıs ayının ikinci yarısından 
itibaren Avrupa ülkelerinde de kaldırılmaya başlanmıştı. 
Takasbank ile yapılan işbirliğinin de katkısıyla SPK tarafından 
30 Haziran 2020 tarihinde alınan karar ile, Türkiye açısından 
da ilk etapta belli pay grupları için açığa satış yasağı son 
bulmuştur. Ancak yatırımcılar, her halükarda, açığa satış 
işlemlerini gerçekleştirirken mevzuatın gerekliliklerini yerine 
getirmeye dikkat etmelidir. BIST 30 Endeksi dışında kalan 
paylar için devam eden mevcut yasak ise yakın gelecekte 
kaldırılması muhtemel bir tedbir olarak şimdilik varlığını 
sürdürmekte olup SPK’nın bu süreçte mevzuata aykırı işlemler 
konusunda daha dikkatli olması beklenmektedir.

execute securities lending transactions that are mainly traded 
in over-the-counter markets through an organized market with 
automated processes, competitive costs, and Takasbank 
central counterparty assurance.

After the decisions taken, within the scope of the short selling 
transactions released for shares traded in the BIST 30 Index 
as of 1 July 2020, the Bourse Istanbul A.Ş. has identified that 
the short selling notifications for the transactions made from 
the accounts of the investors named Barclays Capital 
Securities Limited, Credit Suisse Securities Europe Limited, 
Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, J.P. 
Morgan Securities Plc. and Wood and Company Financial 
Services AS on 1 July 2020 have not been made. Accordingly, 
valid from 6 July 2020, it was decided that the short selling 
ban will be applied to Barclays Capital Securities Limited, 
Credit Suisse Securities Europe Limited and Merrill Lynch 
International for three months and Goldman Sachs Internation-
al, J.P. Morgan Securities Plc. and Wood and Company 
Financial Services AS for one month and the initial sanctions 
were imposed within the scope of the violation of the CMB’s 
decision dated 30 June 2020. 

The short selling ban, which was implemented in many 
European countries in the previous period, has also begun to 
be lifted in European countries as of the second half of May in 
line with the decrease in financial turmoil created by the 
COVID-19 outbreak. With the contribution of Takasbank’s 
cooperation, the short selling ban has been terminated at the 
first stage for certain share groups in Turkey through the 
decision adopted by the CMB on 30 June 2020. However, 
investors should, in any case, be careful to fulfil the require-
ments imposed by the legislation while carrying out short 
selling transactions. The ban on shares continues to apply to 
those that are not traded in the BIST 30 Index as a measure 
that will likely be lifted in the near future and it is expected that 
the CMB will be more careful about the transactions contrary 
to the legislation during this process.

TÜRKİYE PAY PİYASALARINDAKİ AÇIĞA SATIŞ YASAĞINI 
KADEMELİ OLARAK KALDIRMAYA BAŞLIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”), 16 Ekim 
2019 tarihinde yedi adet pay için getirilmiş olan açığa satış 
yasağının, 28 Şubat 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul 
A.Ş. bünyesindeki tüm pay piyasaları için geçerli olacağını 
karara bağlamıştı. SPK, 2 Mart 2020 tarihli basın duyurusunda 
ise, söz konusu açığa satış yasağı ve ilgili diğer tedbirlerin 
ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar Borsa İstanbul A.Ş. pay 
piyasalarında uygulanmaya devam edileceğini ifade etmişti.

SPK, 16 Ekim 2019, 28 Şubat 2020 ve 2 Mart 2020 tarihli 
Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin 
olarak, Takasbank tarafından ödünç pay piyasasında sağlıklı 
fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif 
bulunmasını sağlayacak teknik geliştirmelerin tamamlanarak 
kullanıma hazır hale getirilmiş olması ve yeni sistemde ilk 
etapta Borsa İstanbul A.Ş. “BIST 30 Endeksi” kapsamında yer 
alan pay senetlerinin “Otomatik Ödünç Verme Talimat 
Ekranları” aracılığı ile aracı kurumlar tarafından ödünce konu 
edilebileceği hususlarını dikkate alarak;

• 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. 
tarafından ilan edilen BIST 30 Endeksinde yer alan pay 
piyasalarında açığa satış yasağının kaldırılmasına,

• BIST 30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28 Şubat 
2020 tarihli ve 2 Mart 2020 tarihli Kurul Kararları hükümleri 
çerçevesindeki açığa satış yasağının ve uygulamanın devam 
etmesine,

• Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştiri-
lecek işlemlerde, Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası 
Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28. maddeleri uyarınca, gün 
içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan 
pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının 
zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım 
kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar vermiştir.

Takasbank ise, piyasaların derinleşmesi ve gelişmesine 
yönelik çalışmaları kapsamında, ödünç pay piyasasında 
sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif 
bulunmasını sağlayacak, süreçleri otomatize ve maliyetleri 
minimize edecek teknik geliştirmelerin tamamlanarak 
kullanıma hazır hale getirildiğini resmi internet sitesinde 
yayımladığı 30 Haziran 2020 tarihli duyurusu ile ilan etmiştir. 
Takasbank ayrıca yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul A.Ş. 
“BIST 30 Endeksi” kapsamında yer alan pay senetlerinin, 
Takasbank tarafından geliştirilen “Otomatik Ödünç Verme 
Talimat Ekranları” aracılığı ile aracı kurumlar tarafından 
ödünce konu edilebileceğini belirtmiştir. Takasbank tarafından 

TURKEY BEGINS GRADUALLY LIFTING THE SHORT 
SELLING BAN IN EQUITY MARKETS

The Capital Markets Board (“CMB” or “Board”) resolved that 
the short selling ban that was imposed on seven shares on 16 
October 2019 would be valid for all equity markets within the 
scope of Bourse Istanbul A.Ş. as of 28 February 2020. In its 
press release dated 2 March 2020, the CMB stated that this 
short selling ban as well as other relevant measures would 
continue to be imposed on equity markets under Bourse 
Istanbul A.Ş. until further notice.

The CMB, in relation to the short selling ban imposed with the 
Board Decisions dated 16 October 2019, 28 February 2020, 
and 2 March 2020, has adopted the following decisions by 
considering that Takasbank has completed and made 
operational the technical developments in the lending market 
for robust price formation, providing regular and continuous 
offers, and that the brokerage houses will be able to lend the 
equities that are included in the Bourse Istanbul A.Ş. “BIST 30 
Index” using the “Automatic Lending Instruction Screens” in 
the first stage of the new system:

• The short selling ban will be lifted for equity markets in the 
BIST 30 Index that were announced by Bourse Istanbul A.Ş. 
on 1 July 2020,

• The short selling ban and current practice within the scope of 
the Board Decisions dated 28 February 2020 and 2 March 
2020 will continue in the equity markets apart from those in 
the BIST 30 Index,

• For transactions held in equity markets where the short 
selling ban has been lifted, investors and investment 
institutions must be informed that pressing the short selling 
button is compulsory for positions sold without ownership and 
that are closed within the course of the same day, in accord-
ance with Articles 24 and 28 of Communiqué on Margin 
Trading, Short Selling, and the Lending and Borrowing of 
Securities numbered Serial V, No. 65.

In meanwhile, Takasbank announced in its press release 
dated 30 June 2020, published on its official website, that 
within the scope of its efforts to deepen and enhance 
securities lending markets, technical developments have been 
completed and made operational in order to ensure robust 
price formation, provide regular and continuous offers, 
automate processes, and minimize costs. Takasbank also 
stipulated that in the first stage of the new system, brokerage 
houses will be able to lend the equities that are included in the 
Bourse Istanbul A.Ş. “BIST 30 Index” using the “Automatic 
Lending Instruction Screens” developed by Takasbank. The 
intention of these improvements made by Takasbank is to 
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