
İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU 
  

1 Ekim 2010 Cuma gününden itibaren İMKB’de işlem gören hisse senetleri A,B ve C olmak üzere üç gruba 

ayrılmıştır. Bu uygulama, sadece İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem gören hisse senetlerini kapsamakta 

olup, KOBİ niteliğindeki şirketler için açılan İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alan şirket paylarını 

kapsamamaktadır.  

 

Genel Bilgiler: 
- Yeni halka açılan tüm şirketler üç ay süreyle bu uygulamaya tabi olmayacaktır. 
- Borsa yatırım fonlarının payları da bu uygulama kapsamı dışındadır.  

- İMKB düzenlemesi gereği, piyasa değeri 10 milyon TL’nin altında olan menkul kıymet yatırım ortaklıkları, 

piyasa yapıcısı ile işlem görenler hariç, tek fiyat sistemi ile işlem görecektir. Bu kural da, 1 Ekim 2010’da 

devreye girecektir (İMKB’nin 329 sayılı Genelgesi).  

- Bu uygulama kapsamındaki şirket listelerinin belirlenmesinde “fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO)” 

kullanılan kriterlerden biridir. FDPO,  MKK tarafından 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren her hafta 

güncellenerek MKK’nın internet sayfasından yayınlanacaktır. 

- B ve C grubu kapsamına giren şirketlerin hisse senetleri liste halinde www.akyatirim.com.tr  sayfamızda 

yayınlanmaktadır. 

- A, B ve C grupları arasında geçişler kriterler çerçevesinde mümkündür.  
- A, B ve C grubu şirketleri için İMKB Tarafından “Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas 

Uygulamasına Geçme Sistemi” kapsamında tedbirler alınabilecektir. 

- A, B ve C grubu şirketlerin güncellenmesi İMKB tarafından üçer aylık aralarla (1 Ekim - 1 Ocak - 1 Nisan - 

1 Temmuz, bu tarihler tatil gününe denk gelirse takip eden işgünü esas alınır) yapılacaktır. 

- Güncellemelerde kullanılacak veri setinin dönemi İMKB tarafından belirlenecektir. 

 

Tanımlar: 
- Tek Fiyat sistemi:  Belirli bir zaman aralığında  emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın İMKB Hisse 

Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi’ne (Sistem) kabul edilip bu süre sonunda en yüksek miktarda 

işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu tek fiyat 
seviyesinden gerçekleştirildiği işlem yöntemidir.  

- Brüt Takas Uygulaması: Brüt takas uygulaması, netleştirmenin kaldırılması olarak ifade edilebilmektedir. 

Netleştirme uygulaması kaldırılan hisse senetlerinde Takasbank tarafından brüt takas uygulaması 

yapılmakta, aracı kurum ve yatırımcı bazındaki takas alacakları Takasbank tarafından takas süresinden 

sonra dağıtılmaktadır. Buna göre, söz konusu hisse senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcıların takas 

tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcıların takas 

tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. 

 

Grupların Belirlenme Kriterleri: 
- B ve C grubuna dahil edilecek şirketlerin belirlenmesinde; 

� Halka açık piyasa değeri (fiili dolaşımdaki paylar dikkate alınacaktır), 

� Fiili dolaşımdaki pay sayısı (FDPS), 

� Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO), 

� Gözaltı Pazarı’nda işlem görüyor olma, 

� Menkul kıymet yatırım ortaklıkları için; borsa fiyatının birim pay değerin 1,5 veya 2 katı olması 

durumu, 

temel kriterler olarak belirlenmiştir.  

 

- B ve C grubunde değerlendirilmeyen hisseler A grubunda yer alacaktır. 

- B grbunda ; 
� Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL’nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10.000.000 adedin altında olan 

şirketlerin, 

� Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5’in altında olan şirketlerin, 



� Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları, 

yer alacaktır. 

 

- C grubunda; 

� Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000’in altında yer alan şirketlerin 

� Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı  Pazarı’nda işlem gören 

şirketlerin, 

� Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları. 

yer alacaktır. 
İşlem Saatleri: 

- A ve B grubu hisselerin  işlem saatlerinde değişiklik yapılmamıştır. 

- C grubuna dahil hisseler ,tek fiyat sisteminde işle görürüler. İşlem satleri ve müzayede sayısı İMKB 

tarafından belirlenir. 

 

Alım Satım Sistemi: 
- A grubunda yer alan hisseler sürekli müzayede sisteminde işlem görecektir. 

- B grubunda yer alan hisseler de sürekli müzayede sisteminde işlem görecek olup, 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 görecektir. 
- C grubunda tek fiyat sistemi uygulanır. 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 kuralları geçerliliğini korur. 

 

Kredili İşlem ve Açığa Satış:  
- Kredili işlem, hem kredili alım hem de teminat olarak kullanılmayı kapsayacaktır. 

- A grubu hisseler açığa satışa ve kredili işleme konu olabilirler. 

- B ve C grubuna giren hisse senetleri kredili işleme  ve açığa satışa konu olamayacaktır.  

- Daha önce kredili işleme konu olan B ve C grubu hisse senetleriyle ilgili mevcut kredilerin tasfiyesi, 

İMKB’nin mevcut kredi listesinden çıkan hisse senetlerinin tasfiye kurallarına paralel olacak şekilde 3 
aylık süre içerisinde gerçekleştirilecektir. 

 

Veri Yayın Ekranları: 
- A ve B gruplarında yer alan hisse senetleri için veri yayın ekranlarında değişiklik yapılmamıştır. 

- C grubunda veri yayın ekranlarında hisse senetleri ile ilgili bekleyen emirlerde derinlik bilgileri tek satır 

olarak gösterilir. 

 
İşbu “İşlem Kuralları Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak B ve C grubu hisse senetleri ve işlem esasları 

hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir 

şeklide araştırma yapmalısınız. 
 

 


