ĠġLEM KURALLARI BĠLDĠRĠM FORMU
01/ 10 /2010 tarihinden itibaren, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ( Kurul ) 23/ 07 /2010 tarih ve 21/657 sayılı
Kararı’na istinaden , İMKB 1’de işlem gören hisse senetlerinin “A, B, C” Grubu şeklinde sınıflandırılması
uygulamasına başlanacaktır. Hisse senetlerinin dahil olduğu gruplara ilişkin listeler İMKB ve KAP 2 internet
sayfalarında yer alacaktır.
Kurul kararına istinaden gruplandırmalar aşağıda yer alan kriterlere göre yapılacaktır.
“A” Grubu Hisse Senetleri
“B ve C” Grubu dışındaki şirketler “A” Grubu kapsamında değerlendirilecektir.
“B” Grubu Hisse Senetleri




Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL’nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10.000.000 adetin altında olan
şirketler.
Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5’in altında olan şirketler.
Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının payları.

“C” Grubu Hisse Senetleri




Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı’nda işlem gören paylar.
Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000’in altında yer alan şirketler.
Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının payları.

ĠMKB HSP ĠĢlem Saatleri, Alım Satım Yöntemi ve Ġlave ĠĢlem Esasları
İşlem saatleri, alım satım yöntemi ve ilave işlem esaslarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen kararlar
uygulanacaktır.
A Grubu

B Grubu

Değişiklik
yapılmamıştır.

Değişiklik yapılmamıştır.

ALIM
SATIM
YÖNTEMĠ

SM3 ile
görürler.

SM ile işlem görürler. (İMKB’nin
329 sayılı Genelgesi hükümleri
saklıdır: Piyasa değeri 10 milyon
TL’nin altında olan menkul kıymet
yatırım ortaklıkları, piyasa yapıcısı
ile işlem görenler hariç, tek fiyat
sistemi ile işlem göreceklerdir.)

KREDĠLĠ
ĠġLEM ve
AÇIĞA
SATIġ

Kredili işlem ve
açığa satışa konu
olabilirler.

Kredili işlem ve açığa satışa konu
olamazlar. Kredili işlem, hem kredili
alım hem de teminat olarak
kullanılmayı kapsayacaktır.

Ayrıca bir risk
bildirimi
(işlem
kuralları)
yapılmayacaktır.

Bu grupta yer alan hisse senetlerinde
işlem yapan yatırımcılara, o hisse
senedi ile ilgili ilk yatırımlarından
önce, ilgili hisse senedi ile ilgili
kurallardan haberdar olduklarına dair
“iĢlem kuralları bildirim formu”
ile bildirim yapılır.

ĠġLEM
SAATLERĠ

YATIRIMCI
BĠLGĠLEND
ĠRME

1

işlem

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Kamuyu Aydınlatma Platformu (http://www.kap.gov.tr)
3
Sürekli Müzayede
2

C Grubu
Tek fiyat yöntemi ile işlem
görürler, işlem saatleri ve
müzayede
sayısı
İMKB
tarafından belirlenir.
Tek fiyat yöntemi ile işlem
görürler. Bununla birlikte bu
grupta
yer
alan
yatırım
ortaklıklarının piyasa yapıcısı
bulunması durumunda tek fiyat
sistemi uygulanmayarak piyasa
yapıcılı
sürekli
müzayede
sistemi uygulanır. Ancak bu
durumda da “C” Grubunun diğer
diğer
kuralları
geçerliliğini
korur.
Kredili işlem ve açığa satışa
konu olamazlar. Kredili işlem,
hem kredili alım hem de teminat
olarak
kullanılmayı
kapsayacaktır.
Bu grupta yer alan hisse
senetlerinde
işlem
yapan
yatırımcılara, o hisse senedi ile
ilgili ilk yatırımlarından önce
ilgili hisse senedi ile ilgili
kurallardan haberdar olduklarına
dair “iĢlem kuralları bildirim
formu” ile bildirim yapılır.

Diğer Hususlar
“C” Grubunda yer alan Gözaltı Pazarı hisselerinin işlem saatleri, 05.06.2013 tarihinden itibaren tek fiyat yöntemi
uygulamasının başlaması ile birlikte 14:00-17:40 olarak uygulanacaktır. Buna istinaden Gözaltı Pazarı hisseleri
ikinci seans boyunca, iki kez emir toplama/tek fiyat belirleme uygulamasına tabi olacaktır.
Diğer “C” Grubu hisseleri her iki seansta da işlem görebilecek, ikisi 1. seansta, ikisi 2. seansta olmak üzere,
günde dört kez emir toplama/tek fiyat belirleme uygulamasına tabi olacaktır.
Yeni halka açılan tüm şirketler üç ay süreyle bu uygulamaya tabi olmayacaktır.
Bu uygulama, KOBİ niteliğindeki şirketler için açılan İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alan şirket
paylarını kapsamamaktadır.
Borsa yatırım fonlarının payları da bu uygulama kapsamı dışındadır.
Bu uygulama kapsamındaki şirket listelerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerden biri olan FDPO 4, MKK5
tarafından 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren her hafta güncellenerek MKK’nın internet sayfasında yayınlanacaktır.
“A, B, C” Grubundaki hisse senetleri için 2011, yılı başından itibaren kuralları İMKB tarafından belirlenecek
otomatik seans durdurma ve brüt takas uygulaması devreye girecektir.
Veri yayınına ilişkin olarak hem temsilci iş istasyonlarında hem de veri yayın ekranlarında “A ve B” Grupları
için değişiklik yapılmamıştır. “C” Grubu hisse senetleri ile ilgili derinlik bilgileri tek kademe olarak
gösterilecektir. Ancak yatırım ortaklıklarında PY6 bulunması durumunda derinlik bilgisi 5 kademe olarak
gösterilmektedir.
B ve C gruplarında yer alan hisse senetleri ile ilgili yukarıda detayı verilen iĢlem kurallarını okuyup
anladığımı ve risklerden haberdar olduğumu kabul ve beyan ederim.
Tarih
Ad Soyad
Hesap Numarası
İmza
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Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (http://www.mkk.com.tr)
6
Piyasa Yapıcı
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