A GRUBU, B GRUBU ve C GRUBU Hisse Senetlerine İlişkin Duyuru
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih 21/657 sayılı kararına istinaden;
İMKB’de payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik
olarak;
i) a) Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL’nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10.000.000 adetin altında
olan şirketlerin
b) Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5’in altında olan şirketlerin
paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine,
ii) Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı’nda işlem gören
payların C listesi kapsamında değerlendirilmesine,
iii) Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000’in altında yer alan şirketlerin C listesi kapsamında
değerlendirilmesine,
iv) Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının B listesi
kapsamında değerlendirilmesine,
v) Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının C listesi
kapsamında değerlendirilmesine (İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek
fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görmesine)
vi) Yukarıda yer alan şirketler dışındaki şirketlerin A listesi kapsamında değerlendirilmesine,
vii) A, B ve C listeleri kapsamında uygulanacak tedbirlerin EK-1’de yer alan tabloda gösterildiği gibi
belirlenmesine,
viii) Belirlenen kriterler ve tedbirler kapsamında uygulamaya 01.10.2010 tarihi itibarıyla başlanması
hususunun İMKB’ye bildirilmesine,
karar verilmiştir.

EK-1

İşlem Saatleri

Alım Satım
Sistemi

İlave İşlem
Esasları
Hisse Senedinin
Grubu

A GRUBU

B GRUBU

Değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik yapılmamıştır.

Sürekli müzayede
sistemine göre işlem
görürler.

Kredili işlem ve açığa
satışa konu olabilirler.
Bu grupta yer alan hisse
senetlerinin yatırımcılara
duyurulma esasları İMKB
tarafından belirlenir.

Sürekli müzayede
sistemine göre işlem
görürler. Bazı Kurumsal
Ürünler Pazarı hisse
senetlerinde Piyasa
Yapıcılı sürekli müzayede
ile işlem görürler.
Kredili işlem ve açığa
satışa konu olmazlar.
Bu grupta yer alan hisse
senetlerinin yatırımcılara
duyurulma esasları İMKB
tarafından belirlenir.

Yatırımcı
Bilgilendirme

Değişiklik yapılmamıştır.

Bu grupta yer alan hisse
senetlerinde işlem yapan
yatırımcılara, o hisse
senedi ile ilgili ilk
yatırımlarından önce ilgili
hisse senedi ile risklerden
haberdar olduklarına dair
bir risk bildirim uyarısı
yapılır.

Veri Yayın
Ekranları

Değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik yapılmamıştır.

İlave Tedbir

İMKB Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve Brüt
Uygulamasına Geçme
Sistemi” kapsamında
tedbirler alınacaktır.

İMKB Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve Brüt
Uygulamasına Geçme
Sistemi” kapsamında
tedbirler alınacaktır.

C GRUBU
Tek fiyat sisteminde işlem
görürler, işlem saatleri ve
müzayede sayısı İMKB
tarafından belirlenir.

Tek fiyat sisteminde* işlem
görürler.

Kredili işlem ve açığa satışa
konu olmazlar.
Bu grupta yer alan hisse
senetlerinin yatırımcılara
duyurulma esasları İMKB
tarafından belirlenir.
Bu grupta yer alan hisse
senetlerinde işlem yapan
yatırımcılara, o hisse senedi ile
ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili
hisse senedi ile risklerden
haberdar olduklarına dair bir risk
bildirim uyarısı yapılır. Risk
bildirim uyarısında ayrıca tek
fiyat sistemi ile ilgili yatırımcıya
bilgi verilir.
Veri yayın ekranlarında hisse
senetleri ile ilgili bekleyen
emirlerde derinlik bilgileri tek
satır olarak gösterilir. Ancak
Yatırım Ortaklıklarında Piyasa
Yapıcısı bulunması durumunda
derinlik bilgisi 5 kademe olarak
gösterilir.
İMKB Tarafından “Otomatik
Seans Durdurma ve Brüt
Uygulamasına Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler alınacaktır.

* Tek fiyat sistemi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği
hükümleri uyarınca, tek fiyat yöntemi, bir hisse senedi için Borsa’ya iletilen emirlerin Borsa tarafından
belirlenen zaman dilimleri boyunca toplanarak bir veya daha çok defa en çok işlem miktarını
gerçekleştirecek şekilde ve öncelik kurallarına uygun olarak aynı işlem fiyatlarından eşleştirilmesi
yöntemidir. Tek fiyat yönteminde uygulanacak esaslar şu şekildedir:
- Alım-satım emirleri belirlenmiş kurallar çerçevesinde sisteme iletilir.
- Emir girişlerinde pazar bazında miktar veya tutar olarak IMKB Yönetim Kurulu’nca getirilen azami
sınırlara uyulur.
- Emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez.
- Emir toplama süresi boyunca sisteme iletilen emirlerin iptal edilmesi ve değiştirilmesi mümkündür.
- İşlemlerde çapraz işlem kuralları uygulanmaz.
- Emir toplama sona erdikten sonra en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan tek fiyat
belirlenir ve ilan edilir. İlgili emir toplama süresine tekabül eden tüm işlemler bu fiyat üzerinden
öncelik kurallarına göre gerçekleştirilir.

