
Bilinmeyenle Mücadele

OVID-19, Aralık 2019’da Çin’in 

Wuhan kentinde ortaya çıktı 

ve küresel ekonomik faaliyet ve 

büyüme üzerindeki etkisi de dahil olmak 

üzere bireylerin sağlığını ve toplumların 

refahını tehdit eden küresel bir kriz haline 

geldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tara-

fından resmen dünya çapında bir salgın 

olarak tanımlanan COVID-19 dünyanın 

birçok ülkesinde yayılmaya halen devam 

ediyor.

Tüm dünyada çeşitli ülkeler tarafından 

soluksuz yürütülen çalışmalara rağmen, 

salgının ömrünü, yörüngesini, sosyal ve 

ekonomik sonuçlarını değerlendirmek 

halen mümkün değil. Devam eden bu de-

rin belirsizlik hali, tüm dünyada şirketler 

ve yatırımcıları için büyük zorluklar yara-

tıyor. Kurumsal yönetim bakış açısından 

COVID-19’u sistemik bir risk olarak tanım-

layabiliriz. Sistemik riskin doğası, geniş 

kapsamlı etkiler, şoklar ve hatta tüm fi-

nansal sistem çapında çöküşler yaratabil-

mesidir. Kuşkusuz şirketler için ilk öncelik, 

kendi finansal sürdürülebilirliğini sağla-

mak olacaktır. Şirketler temettü ödeme-

lerini azaltmak, sermaye harcamalarını 

azaltmak veya maliyetleri azaltmak ve 

işten çıkarmalar yapmak arasında seçim 

yapmak zorunda kalabilirler. COVID-19 

çoğu şirket yönetimi için halen ucu açık 

“bilinmeyen bir bilinmeyen”. Bununla 

birlikte, hayatta kalan şirketler zorunlu 

olarak bu tür bilinmeyenlerle veya bek-

lenmedik şoklarla başa çıkmak için afet 

veya kriz planlama yeteneklerine sahip 

olacaktır. 

International Corporate Governance 

Network (“ICGN”) 12 Mart 2020’de yatı-

rımcıların ve şirketlerin COVID-19’un bir 

sonucu olarak karşılaştıkları sorunlarla 

nasıl başa çıkabileceği hakkında bir açık-

lama yaptı. ICGN belirli yatırım strateji-

lerini tartışmasa da yatırımcıları, şirketin 

uzun vadeli istikrarı pahasına kısa vadeli 

kayıpları azaltmaya öncelik veren yöne-

tim üzerinde herhangi bir işlem yapmaya 

veya başka türlü gereksiz baskı uygula-

maları konusunda uyardı. ICGN, yaptığı 

açıklamada ek olarak, COVID-19’un ya-

rattığı sorunların ele alınmasında yöne-

tim kurullarının etkinliği ve stratejisinin 

önemini vurguladı. Birçok şirkette risk yö-

netim sistemleri mevcut olmakla birlikte, 

şirketler karar verme veya operasyonel 

protokolleri tanımlamak ve ortaya çıka-

bilecek öngörülemeyen acil durumların 

ele alınmasında proaktif bir rol almak için 

COVID-19 Halka Açık Şirketlerin 
Bildirim Yükümlülüklerine Etkileri
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yönetim ile yakın çalışmak üzere bir kriz 

komitesi kurulması açıklamada ayrıca 

vurgulandı. Bu tür komitelerin kurulması 

şirket yönetim kurulunun etkinliğini ar-

tırabilse de COVID-19’un hızla değişen 

doğası, şirket tarafından yapılan herhangi 

bir işlem için tam sorumluluğun yönetim 

kurulunda olduğu gerçeğini değiştirmez. 

Salgına cevap verirken, şirket yönetim 

kurulları, Dünya Sağlık Örgütü de dahil 

olmak üzere hükümetlerin ve sağlık ku-

ruluşlarının rehberliğine saygı göstermeli 

ve bunları dikkate almalıdır. Şirketlerin ve 

kurulların bu zorluklara yanıt vermesinin 

birkaç yolu vardır. Şirketler ve kurulları, 

risk yönetimi politikalarına, beklenmedik 

durum planlarına, tehdit tespit ve mü-

dahalelerine yakından bakmaya, finan-

sal stres testlerini yapmaya ve kurullar 

ile yatırımcılar arasında açık bir diyalog 

olmasını sağlamaya teşvik edilmektedir. 

Şirketler, yönetim ve kurulları ilgili dü-

zenlemelerdeki bilgilendirme yükümlü-

lüklerine özellikle dikkat etmeli ve gerekli 

açıklamaları zamanında yaptıklarından 

emin olmalıdır.

Doğru Sorular Doğru Cevaplar Doğru 
İletişim

Ancak tam bu aşamada şirketler açısın-

dan en önemli konu, yatırımcılarla kurula-

cak iletişimin niteliğidir. Şirketler yatırım-

cılardan gelecek COVID-19’un etkilerine 

ilişkin yanıtı zor sorularla karşı karşıya 

kalacaklarını hesap etmelidirler. Yatırım-

cılar ise potansiyel olarak akut finansal 

tehditler ve piyasa baskıları sırasında şir-

ketlere destek verebilmelidir. Diğer yan-

dan yatırımcılar şirketleri kısa vadeli men-

faatler için şirketin finansal istikrarını veya 

iş modelinin sürdürülebilirliğini tehlikeye 

atabilecek gereksiz riskler üstlenmeye 

teşvik etmekten kaçınmalıdır. ABD mer-

kezli Ulusal Kurumsal Yönetim Derneği, 

üyelerine COVID-19 ile başa çıkmaya ha-

zır şirket yönetimlerinin değerlendirilme-

sinde kısa bir kontrol listesi hazırladı. Liste 

temel olarak tehdit tespiti ve müdahalesi-

ne odaklanıyor. 

Bu amaçla her bir şirket yatırımcıları tara-

fından sorulacak aşağıdaki sorulara ilişkin 

bir hazırlık yapmalıdır1 .

1. Şirket yönetim kurulu, COVID-19 krizi-

ni yönetim konusunda üstüne düşen 

rolün ne olduğunun ve hesap verme 

zorunluluğunun ne ölçüde farkında?

2. Şirket yönetim kurulu bu krize yönelik 

olarak nasıl yapılandırılmıştır? Üstleni-

len roller ve sorumluluklar net midir?

3. Şirket yönetim kurulunun kriz hakkın-

da bilgi edinme yöntemleri nelerdir? 

Şirketin karşı karşıya olduğu riskler 

hakkında yeterli ve güncel bir bilgiye 

sahip olduklarını nasıl göstermektedir-

ler?

4. Şirket yönetim kurulu, COVID-19 krizi-

nin yönetimine ilişkin kararlar alırken 

uzman kişilerden destek almakta mı-

dır?

5. Bir kriz yönetim komitesi mevcut-

sa, yönetim kurulu komiteye hangi 

sorumlulukları devretmiştir? Komite 

yönetim ve bir bütün olarak yönetim 

kurulu ile hangi şekillerde etkileşime 

girmektedir?

6. Şirket için önemli finansal riskler ve 

baskılar nelerdir ve şirket olumsuz 

ekonomik sonuçlarla yüzleşmeye ne 

kadar dirençlidir?

7. Şirket yönetim kurulu krizin şirket ça-

lışanları, müşterileri, tedarik zincirleri 

üzerindeki etkileri üzerinde bir değer-

lendirmeye sahip midir?

8. Kriz nedeniyle hangi kilit finansal ve 

stratejik kararlar ne zaman çerçevesi 

içinde alınmaktadır?

9. Şirket, hissedarlarının ve paydaşların 

çıkarlarını şirketin genel sürdürülebilir-

liği ile nasıl dengeleyecektir?

10. İş sürekliliği için şirket planları neler-

dir?

11. Şirket içi ve dışı iletişim nasıl yönetil-

mektedir?

12. Şirketin finansal sürdürülebilirliği ve iş 

modeline yönelik tehdit ve etkiler ko-

nularında iletişim nasıl yürütülecektir? 

Finansal Raporlamalar ve Açıklama 
Yükümlülükleri

Şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri 

çerçevesinde hesap verilebilir ve şeffaf 

finansal raporlamalar yapması temel bir 

kural olarak tüm dünyada benimsenmiştir. 

Bununla birlikte Avrupa Birliği üye ülkeleri 

ve ABD ilkesel olarak oldukça benzer 

ancak farklılıklar içeren düzenlemelere 

sahiptir. COVID 19 nedeniyle şirketlerin 

finansal raporlamalarında yer alması 

gerekli görülen açıklamalar ve bunların 

dışında yapmaları gerekli görülen diğer 

açıklamalar konusunda Avrupa Birliği’nde 

European Securities and Market 

Authority (“ESMA”) ve UK Financial 

Conduct Authoritiy (“FCA”) Amerika 

Birleşik Devletleri’nde Securities and 

Exchange Comission (“SEC”) yönlendirici 

rol üstlenmiş ve çeşitli açıklamalarda 

bulunmuşlardır.
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ESMA 11 Mart 2020’de AB’de hisse senedi 

veya diğer menkul kıymetleri bulunan şir-

ketler de dahil olmak üzere AB’deki finan-

sal piyasa katılımcılarına belirli eylemleri 

öneren bir kamuya açık açıklama yayın-

ladı. Açıklamada ilk olarak, operasyonel 

sürekliliği sağlamak için, tüm ihraççılara 

ve diğer finansal piyasa katılımcılarına, iş 
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sürekliliği önlemlerinin uygulanması da 

dahil olmak üzere operasyonel süreklilik 

planlarını uygulamaya hazır olmaları tav-

siye edildi.

Açıklamada ikinci olarak; finansal piya-

salardaki bozulmaya rağmen, ihraççıların 

COVID-19’un işletmeleri üzerindeki etkisi 

ile ilgili önemli her türlü bilgiyi, ihraççının 

finansal durumu veya gelecekteki bek-

lentileri de dahil olmak üzere, piyasaya 

en kısa zamanda açıklamaları gerektiği 

hatırlatıldı. Ayrıca, ihraççıların 2019 mali 

raporlarında, eğer bu raporlar henüz 

kesinleşmemişse, COVID-19’un ticari fa-

aliyetleri, finansal durumu ve ekonomik 

performansı üzerindeki gerçek ve potan-

siyel etkileri açıklanmasının zorunlu oldu-

ğu vurgulandı. 2019 mali raporlarını zaten 

kesinleştirmiş ve yayımlamış olan ihraççı-

ların, bu tür gerçek ve potansiyel etkilerin 

gelecek ara finansal raporlarında açıklan-

ması gerekli olduğu belirtildi. ESMA açık-

lamasında ayrıca, fon yönetimi sektörü 

ile ilgili olarak, risk yönetimi ile ilgili ge-

reklilikleri uygulamaya devam etmeleri ve 

gerekirse değişikliklere zamanında tepki 

vermeleri gerektiğini hatırlatıldı.

UK Financial Conduct Authority (“FCA”) 

COVID 19 krizi nedeniyle, şirketlerin fi-

nansal raporlamalarında gecikmeler ola-

bileceğini öngörerek, krizin etkilerini en 

aza indirmek için beklenmedik durum 

ve sürdürülebilirlik planlarını hazırlama-

larını tavsiye etti. FCA şirketlerin devam 

eden bilgilendirme ve raporlama yüküm-

lülüklerini yerine getirmekte güçlük içine 

düşmeleri halinde uygun yasal tavsiye al-

mak için FCA ile temas kurabileceklerini 

belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri - COVID-19 

COVID-19, finansal raporlamanın doğa-

sında bulunan tahmin süreçleri üzerinde 

önemli bir etkiye sahip. Bu nedenle şir-

ketler açısından finansal değer düşüklü-

ğü, değerleme, net gerçekleşebilir değer, 

zarar olasılığı ve maruz kalma hususlarına 

daha yakından bakılmasını zorunlu kılıyor. 

Ancak şirketler tarafından yapılacak açık-

lamaların etkisinin finansal tablolardan 

çok daha fazla olduğu da bir gerçek. SEC, 

risk faktörlerinin finansal raporların dışın-

da açıklanmasını gerekli görüyor.

4 Mart 2020’de SEC, COVID-19.1’den et-

kilenen halka açık şirketlere raporlama 

gerekliliklerine ilişkin olarak COVID-19 ile 

raporların son teslim tarihini sunmala-

rı konusunda sıkıntı yaşamaları halinde 

ek 45 gün tanıdı. (Söz konusu kılavuz 

25 Mart 2020 tarihinde SEC tarafından 

güncelledi)  Bu ek süreyi kullanacak şir-

ketlerin diğer uygun açıklamalarla birlik-

te gecikmeyi ve nedenlerini açıklamasını 

istedi. SEC ayrıca yayınladığı kılavuz ile 

COVID-19 ile ilgili olarak yapılacak bazı 

açıklama da öngördü;3

Halka açık şirketlerin COVID-19’dan kay-

naklanan işlerini ve faaliyetlerini etkileyen 

önemli risklerini değerlendirme ve ele 

alma planlarını mali raporlama, denetim 

ve gözden geçirme süreçlerinin koşulları 

ışığında mümkün olduğunca sağlam ol-

masını sağlamak için komiteler ve denet-

çilerle birlikte hazırlayarak yatırımcılarla 

paylaşmasını istedi.

Yıllık raporlar da dahil olmak üzere şirke-

tin paylaşacağı ilgili belgelerde COVID-19 

açıklaması, başlangıçta büyük ölçüde 

Çin’de faaliyet gösteren veya Çin’e bağlı 

işletmeler üzerindeki etkilere odaklanmış-

tı. Ancak, ABD içinde veya COVID 19’un 

etki gösterdiği başka bir ülkede faaliyeti 

bulunan şirketler açısından da bilgilen-

dirme yapma zorunluluğu getirildi. Hızla 

değişen koşullar göz önüne alındığında, 

açıklama hazırlarken şirketlerin sadece 

mevcut faktörlerin işlerini nasıl etkilediğini 

değil, aynı zamanda gelecekteki olası ge-

lişmelerin etkisini de dikkatle düşünmeleri 

gerekecektir. İlgili tüm faktörlere uygun 

şekilde dikkat edilmesi ve potansiyel etki-

lerin tartışılması, gelecekte bildirimin gün-

cellenmesi veya değiştirilmesi ihtiyacını 

sınırlamaya yardımcı olabilir. 

SEC ilk olarak 4 Mart 2020 tarihinde şir-

ketleri COVID 19 konusunda geçerli ve 

önemli riskler hakkında bilgi vermeleri 

konusunda şirketleri uyardı. COVID-19 

döneminde yapılacak açıklamaların sa-

dece genel bir açıklama olamamasını 

COVID-19’un şirket üzerindeki potansi-

yel olumsuz etkileri-piyasaları, müşte-

rileri, tedarik zincirleri, yöneticilerin ve 

üst düzey yöneticilerin sağlığı, işyerinde 

aksama, şirketin operasyonel yeterliliği, 

borçları ve likidite yeterliliği gibi konular-

da genel açıklamalara göre daha detaylı 

bilgi sağlanmasını istedi. Şirketin uzaktan 

çalışmaya geçmesi nedeniyle şirketin fi-

nansal raporlama süreçleri üzerinde iç 

kontrol süreçlerinde önemli değişiklikler 

meydana gelmişse bu değişikliklerin ni-

teliğinin ilk çeyrek ve yıllık raporlarda yer 

alması gerekli olduğu açıklamada vurgu-

landı. SEC yaptığı açıklamada şirketlere, 

ilgili düzenlemeler uyarınca, yatırımcıla-

rın şirketlere ilişkin riskleri anlamaları için 

önemli bulunan bilgilerin şirketlerce açık-

lanması yükümlülüğü olduğunu hatırlat-

tı. Şirketler, koronavirüs krizinin finansal 

durumu ve operasyonları üzerindeki etki-

leri ile ilgili önemli bilgileri açıkladığında, 

açıklamanın belirli bir gruba kişiye yönelik 

olmaması ve bilginin geniş bir şekilde ya-

yılması gerektiği konusunda SEC tarafın-

dan uyarıldılar. 

SEC, şirket gelirleri veya kazançları üze-

rinde önemli bir etkisi olan veya olabile-

cek önemli eğilimleri veya belirsizliklerin 

Şirketlerin kurum-
sal yönetim ilkeleri 
çerçevesinde hesap 
verilebilir ve şeffaf 

finansal raporlama-
lar yapması temel bir ku-
ral olarak tüm dünyada 

benimsenmiştir. Bununla 
birlikte Avrupa Birliği 

üye ülkeleri ve ABD ilke-
sel olarak oldukça 

benzer ancak farklı-
lıklar içeren düzenle-

melere sahiptir.

açıklamak zorunda olduğunu hatırlata-

rak, şirketler tarafından yapılacak açıkla-

malarda şirketlerin finansal durumlarının, 

likidite durumlarının üzerindeki mevcut 

COVID 19 etkisinin gelecekteki potansiyel 

etkilerinin bulunmasını zorunlu kıldı. Şir-

ketler tarafından yapılacak bu açıklama-

lar COVID-19’un etkisi nedeniyle beklenen 

gelir düşüşleri veya daha düşük kar marj-

ları hakkında yatırımcılarına önemli bilgi-

ler sağlayabilir ve gelecekteki olası varlık 

değer düşüklüğü veya işletme zararlarına 

ışık tutabilir. 

Kılavuza Göre Risk Faktörleri

Şirketler, COVID-19 salgını nedeniyle iş-

letmeleri için gerçek ve potansiyel riskleri 

açıkça belirtmelidir. İlgili risklere örnekler: 

tedarik zinciri aksaklıkları; tesislerin, ma-

ğazaların veya ofislerin kapanmasından 

kaynaklanan kesintiler; karantinalardan 

veya diğer faktörlerden çalışan saatle-

rinin kaybı; evden çalışanlar nedeniyle 

verimlilik azalır; seyahat kısıtlamaların-

dan kaynaklanan kesintiler; ekonomik 

yavaşlamanın etkileri; karantina, seyahat 

kısıtlamaları, sosyal mesafe veya diğer 

faktörler nedeniyle talepte azalma; uzak-

tan çalışanlar da dahil olmak üzere siber 

güvenlik riskleri; ve finansal piyasalara 

erişim eksikliği gibi riskler yatırımcılarla 

paylaşılmalıdır.

Şirketler COVID-19 risklerine göre ken-

di durumlarını dikkatle değerlendirmeli 

ve risk açıklamalarını hazırlarken sadece 

emsallere güvenmemelidir. Her ihraççı 

farklı risklerle karşı karşıyadır ve henüz 

gerçekleşmemiş olan maddi risklerin 

açıklanmasını göz önünde bulundurma-

lıdır. Bir risk gerçekleştiğinde, bu olay ve 

etkisi açıkça tanımlanmalıdır.

Kılavuza Göre Geleceğe İlişkin Şirket 

Değerlendirmeleri (“MD & A”)

Şirketlerin tartışabileceği veya tartışabi-

leceği odak alanları arasında virüsün sa-

tışlar üzerindeki etkilerini içeren etkiler, 

eğilimler ve belirsizlikler bulunmaktadır; 

fiyat ve miktar dahil malzeme tedariki, 

ücretler ve maaşlar dahil maliyetler, liki-

dite, verimlilik ve diğerleri tartışılmalı ve 

değerlendirilmelidir. Değerlendirme, CO-

VID-19’un kilit performans göstergeleri 

üzerindeki potansiyel etkisini ve şirketin 

salgının etkisini azaltmak için atabileceği 

olası adımları da içermelidir.

Kılavuza Göre Kazanç Rehberliği 

(“Earning Guidance”)

Finansal raporlamada, kazanç rehberli-

ği veya basitçe rehberlik, halka açık bir 

şirketin hisse başına yakın gelecekteki 

kar veya zararına ilişkin resmi tahminidir. 

Kazanç rehberliği genellikle şirketin gele-

cek çeyrekte gösterdiği performansın üç 

aylık raporu olarak sunulan finansal bir 

tahmindir. Rehberlik, finansal analistlere 

hisse değerlemesinde değer vermede 

yardımcıdır ve aşırı değerlenmenin ön-

lenmesine yardımcı olur. Rehber, şirketin 

gelecekteki kazançlarının bir göstergesi 

veya tahmini olarak sunduğu bilgilere 

atıfta bulunur. Bir şirketin gelecekteki 

kazançlarını tahmin eden rehberlik rapor-

ları, hisse senedi değerlemeleri ve yatı-

rımcının menkul kıymeti satın alma, elde 

tutma veya satma kararları üzerinde bir 

miktar etkiye sahiptir. 

Bir şirket genellikle yeni gelişmeleri yansı-

tacak şekilde daha önce yayınlanmış olan 

rehberi güncellemekle yükümlü değildir. 

Bununla birlikte SEC, şirketlerin rehber-

lerini dikkatle değerlendirmelerini tavsiye 

etmektedir. Şirketler daha önce yayın-

lanmış rehberlerini geri çekebilirler veya 

güncelleyebilirler.

Türkiye’de Durum

Türkiye’de halka açık şirketlerin yıllık ve 

ara dönem finansal raporlamaları ile özel 

durumlar nedeniyle yapacakları KAP 

açıklamaları sermaye piyasası düzenle-

melerine tabi kılınmıştır. 15.1 sayılı Özel 

Durumlar Tebliğine (Tebliğ) dayanılarak 

düzenlenmiş olan Özel Durumlar Rehbe-

rinde (ÖDA) yer alan hususlar Kurul Kara-

rı hükmündedir.
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Şirketler COVID-19 
risklerine göre kendi 
durumlarını dikkat-

le değerlendirmeli 
ve risk açıklamala-

rını hazırlarken sadece 
emsallere güvenmeme-
lidir. Her ihraççı farklı 
risklerle karşı karşıyadır 
ve henüz gerçekleşmemiş 
olan maddi risklerin 

açıklanmasını göz 
önünde bulundur-

malıdır.

COVID-19: HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ETKİLERİTKYD I MAKALE



Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayın-

lanan ÖDA rehberinde “Sermaye piyasası 

araçlarının değerini, fiyatını ve yatırım-

cıların yatırım kararlarını etkileyebilecek 

durumlar sadece ortaklığın faaliyetlerini 

veya ortaklığa bağlı koşulları ve işlemleri 

değil, ihraççı veya sermaye piyasası aracı 

üzerinde dolaylı olarak etkili olabilecek pi-

yasa verileri ve bilgilerini de kapsar. Faali-

yet gösterilen sektöre ilişkin vergilendirme 

politikasındaki değişiklikler, düzenleyici 

otoritelerin aldığı kararlar gibi ihraççının 

faaliyetleri ve finansal yapısı üzerinde 

önemli etki yaratabilecek ve sermaye pi-

yasası aracının değeri, fiyatı veya ihraççı 

üzerinde yatırımcıların kararlarını etkileye-

bilecek nitelikte ise bu bilgi ve etkileri özel 

durum açıklamasına konu edilir.” denilmiş 

olmakla birlikte küresel bir pandemi haline 

gelmiş olan COVID 19 salgını nedeniyle şir-

ket tarafından ne gibi bir  değerlendirme 

yapılması gerektiği ve bir özel durum açık-

lamasının gerekli olup olmadığı şirketler 

açısından muğlak durumdadır.

Sermaye Piyasası Kurulu COVID -19 hak-
kında 19 Mart 2020 tarihinde yapmış ol-
duğu toplantı sonuçlarını duyurmuştur4. 
SPK tarafından yapılan duyuruda5  SEC’in 
yaptığına benzer şekilde finansal raporla-
rın sunulması gereken son tarihler konu-
sunda esneklik sağlandığı görülmektedir. 
Bununla birlikte, Avrupa Birliği ülkeleri 
için ESMA ve FCA’ın, ABD şirketleri için 
SEC’in yaptığına benzer bir şekilde CO-
VID-19 nedeniyle şirketlerin alması gerek-
li önlemler ve COVID-19’un etkileri konu-
sunda yapmaları gerekli olan açıklamalar 
konusunda henüz SPK tarafından bir reh-
ber açıklamada bulunulmamıştır.

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Ku-
rulu’nun II.15.1 numaralı Özel Durumlar 
Tebliği, halka açık şirketlerin, yatırımcıla-
rı, zamanında, tam ve doğru bir şekilde 
bilgilendirmesine yönelik hükümleri dü-
zenlemektedir. Dolayısıyla, halka açık şir-
ketlerin sermayesini teşkil eden payların 
değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım 
kararını etkileyebilecek her türlü işlemin 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ka-
muya duyurulması gerekmektedir. Co-
vid-19’un Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

pandemi olarak ilan edilmesi ve akabin-
de ülkemizde görülen Covid-19 vakaları 
kapsamında, virüsün yayılmasının önlen-
mesi amacıyla, evde kal çağrısı kapsa-
mında, evden çalışma gündeme gelmiş 
veya kuruluşlar faaliyetlerini geçici olarak 
durdurma kararı almışlardır. Bu kapsam-
da, halka açık şirketlerinde sahip olduğu 
alışveriş merkezleri, zincir mağazaları ve/
veya üretim sahaları, geçici olarak faaliyet 
durdurma kararı almışlardır. Şu ana kadar 
Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda bir 
genelge veya bülten yayımlamamış olsa 
da Covid-19 virüsünün etkileri ve ne ka-
dar süreceği konusundaki belirsizlik ile 
gelişen bu olayların, yatırımcının yatırım 
kararını etkileyebilecek olaylar olarak ni-
telendirilmesi ve bu nedenle de ilgili halka 
açık şirket tarafından Covid-19 kapsamın-
da alınan bu gibi tedbirlerin Kamuyu Ay-
dınlatma Platformu’nda kamuya duyurul-
ması uygun olacaktır. Özetle, Covid-19’un 
etkilerinin şirket özelinde değerlendiril-
mesi ve geçici faaliyet durdurma vs. gibi 
Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin 
kamuyu aydınlatma platformunda yatı-
rımcılar ile paylaşılması fayda sağlaya-
caktır.

BIST 100 Şirketlerinin KAP açıklamaları 
incelendiğinde, bunlardan sadece;

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Aksigorta A.Ş., 
Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Ha-
yat Emeklilik A.Ş., Batıçim Batı Anadolu 
Çimento Sanayii A.Ş., Çemtaş Çelik Maki-

na Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çimsa Çimento 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğan Şirketler 
Grubu Holding A.Ş., Gübre Fabrikaları  
T.A.Ş., Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., 
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mavi 
Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Soda Sana-
yii A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş., Turcas 
Petrol A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrika-
ları A.Ş. ve Zorlu Enerji tarafından açıkla-
ma yapıldığı görülmektedir.

Diğer yandan, Batıçim Batı Anadolu Çi-
mento Sanayii A.Ş., Doğan Şirketler Gru-
bu Holding A.Ş., Mavi Giyim Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., Logo Yazılım Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. ile Hacı Ömer Sabancı Holding 
A.Ş. tarafından yapılmış olan açıklamalar 
SEC tarafından belirlenmiş standartların 
oldukça uzağında bulunsa da adı geçen 
şirketler sadece açıklama yapmış olma 
amacının ötesinde yatırımcılarını belirli 
ölçüde bilgilendirmişlerdir. 

Sonuç olarak; Sermaye Piyasası Kurulu 
ve/veya Borsa İstanbul’un COVID-19 ne-
deniyle yapacakları açıklamalar ve alma-
ları gerekli önlemler konusunda ESMA 
ve SEC’in uygulamaları da gözetilerek 
uluslararası standarda sahip bir rehber 
sunmalarının önemli ve gerekli olduğu 

ortadadır. 
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Sermaye Piyasası 
Kurulu ve/veya 

Borsa İstanbul’un 
COVID-19 nede-
niyle yapacakları 

açıklamalar ve almaları 
gerekli önlemler konu-

sunda ESMA ve SEC’in 
uygulamaları da gözetile-
rek uluslararası standar-
da sahip bir rehber 

sunmalarının önem-
li ve gerekli olduğu 

ortadadır. 
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Dipnotlar

1  ICGN Viewpoint “Coronavirus as a new systemic 
risk: implications for corporate governance and 
stewardship”

2  Debevoise Update 19 March 2020 Covid-19 
Implications for Disclosure and Corporate 
Governance in the EU and UK

3  The Securities and Exchange Commission’s Division 
of Corporation Finance recently provided guidance 
in CF Disclosure Guidance: Topic No. 9 (March 25, 
2020), https://www.sec.gov/corpfin/coronavirus-
covid-19

4  https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20200323/0
5  Yatırım fonlarının  01.01.2019-31.12.2019 hesap 

dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin 
ve emeklilik ilanının 30.04.2020 tarihine kadar 
yapılabilmesine,  Sermaye piyasası araçları bir 
borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar 
yerlerinde işlem gören işletmelerin 01.01.2020-
31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal 
raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatta belirlenen 
sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine, 
Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya 
teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem 
görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi 
işletmelerin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin 
ve henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi 
yapılmayan finansal raporlarının bildiriminin, 
sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan 
nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna 
kadar yapılabilmesine, 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 bildiriminin ilgili mevzuatla 
belirlenen sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle 
yapılabilmesine karar verilmiştir.


